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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล  จังหวัดขอนแกน่ 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
 

 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตำบลเพ็กใหญ่  เลขท่ี  ๒๘๕  หมู่ที่  ๕  ตำบล 
เพ็กใหญ่  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับการจัดตั้ งให้ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่  ๓๐  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  ๔๗.๙ ตารางกิโลเมตร  
ประกอบด้วย  ๑๑  หมู่บ้าน  ระยะห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  ๔๐๓  กิโลเมตร  และระยะห่างจากจังหวัด
ขอนแก่นประมาณ  ๗๘  กิโลเมตร  และระยะห่างจากอำเภอพลประมาณ  ๓  กิโลเมตร  ต่อมาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้กำหนดเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ ๑๐  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๓  ปัจจุบันนี้
ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.    เมื่อวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๗.๙  ตร.กม.หรือประมาณ  ๒๔,๖๕๐ ไร่   
ประกอบด้วยพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
๑. พื้นที่ท่ีตั้งหมู่บ้าน       จำนวน        ๑,๙๖๐    ไร ่
๒. พื้นที่การเกษตร         จำนวน     ๑๙,๗๑๑   ไร่  
๓. พื้นที่สาธารณะ     จำนวน       ๒,๖๗๗   ไร่  
๔. พื้นที่ตั้งวัด                 จำนวน                   ๑๗๖   ไร่ 
๕. พื้นที่ตั้งโรงเรียน          จำนวน            ๑๒๖   ไร ่
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อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ 
หลักเขตที่  ๑  ติดต่อกับตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่  ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล และตำบลเก่างิ้ว 

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายชนบท – กุดรู บริเวณพิกัด  TC ๓๔๕๕๗๓  ไปตาม
ถนนผ่านทุ่งนาจนถึงจุดตัดกับถนนสายบ้านโนนหอม  ตำบลเพ็กใหญ่ไปสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น (หลักเขตที่ ๒ 
บริเวณพิกัด TC ๓๕๕๕๖๙) ระยะทางประมาณ  ๑,๑๓๐ เมตร  

หลักเขตที่  ๒ เป็นถนนสายบ้านโนนหอม  ตำบลเพ็กใหญ่ไปสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น  บริเวณพิกัด TC 
๓๕๕๕๖๙ ไปตามถนนจนถึงทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ บริเวณสะพาน (หลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด TC 
๓๕๖๖๗๕) ระยะทางประมาณ ๕๘๐ เมตร 

หลักเขตที่  ๓  เป็นทางหลวงหมายเลข  ๒๒๓๓ บริเวณสะพานพิกัด TC ๓๕๖๕๗๕ ไปตามทางหลวง
หมายเลข ๒๒๓๓  จนถึงทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา – หนองคาย (หลักเขตท่ี ๔ บริเวณพิกัด 
TC ๔๓๑๔๙๘)  ระยะทางประมาณ  ๑๒,๑๓๐  เมตร 

ทิศตะวันออก 
หลักเขตที่  ๔  ติดต่อกับเทศบาลเมืองเมืองพล  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก

จุดตัดระหว่างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา – หนองคาย) กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ 
บริเวณพิกัด TC ๔๓๑๔๙๘  จนถึงจุดตัดทางแยกบ้านหนองอรุณ  ตำบลลอมคอม (หลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด                  
TC ๔๒๗๔๙๐) ระยะทางประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร 

ทิศใต้ 
หลักเขตที่  ๕  ติดต่อกับตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา – หนองคาย) ตัดกับทางแยกบ้านหนองอรุณ ตำบลลอมคอม  บริเวณพิกัด 
TC ๔๒๗๔๙๐ ไปทางทิศตะวันตก  ผ่านทุ่งนาระหว่างบ้านหนองอรุณ  ตำบลลอมคอมกับบ้านเพ็กใหญ่ถึง           
บ้านยานางตำบลเพ็กใหญ่  กับบ้านหนองดู่ ตำบลลอมคอม  สิ้นสุดที่บ้านหนองคูรอง   ตำบลลอมคอม (หลักเขตที่ 
๖ บริเวณพิกัด TC ๓๓๔๔๙๓) ระยะทางประมาณ  ๑๑,๓๙๐  เมตร 

ทิศตะวันตก 
หลักเขตที่  ๖  ติดต่อกับตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย และตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่              

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทุ่งนาบ้านหนองคูรอง ตำบลลอมคอม บริเวณพิกัด TC ๓๓๔๔๙๓  ไปตามทุ่งนาถึงทาง
หลวงหมายเลข ๒๑๙๙ บริเวณแยกไปบ้านโคกกลาง  ตำบลเพ็กใหญ่ (หลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด TC ๓๒๘๕๒๕) 
ระยะทางประมาณ  ๒,๔๒๐  เมตร  

หลักเขตที่  ๗  เป็นทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  ช่วงทางแยกบ้านโคกกลาง ตำบลเพ็กใหญ่ บริเวณพิกัด 
TC ๓๒๘๕๒๕  ไปตามทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  จนถึงลำห้วยหลักด่าน (หลักเขตที่ ๘ บริเวณพิกัด TC 
๓๔๕๕๗๒) ระยะทางประมาณ  ๕,๑๐๐  เมตร  
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หลักเขตที่  ๘  เป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  กับลำห้วยหลักด่าน บริเวณพิกัด TC 
๓๔๕๕๗๒ ไปตามทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  สิ้นสุดที่ถนนลงทุ่งนา (หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด TC ๓๔๕๕๗๓) 
ระยะทางรวม  ๓๓๐  เมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ตำบลเพ็กใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  บางแห่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ  ป่าที่ชุมชนสร้าง 

แอ่งน้ำขนาดใหญ่  คือ ทุ่งพึงพืด  มีลำน้ำ ลำห้วย  และหนองน้ำทั่วไป  หลายสายกระจายทั่วทั้งตำบล ลักษณะ
ของดิน  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  เป็นดินเหนียวปนทรายและมีดินเค็มเป็นบางแห่งในพ้ืนที่บ้านยานาง  หมู่ที่ ๒                        
บ้านโนนแต้  หมู่ที่ ๑๐  บ้านโคกกลาง  หมู่ที่  ๗   บ้านโนนหอม  หมู่ที่  ๘  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร   เช่น   
การทำนาข้าว   และเลี้ยงสัตว์ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ตำบลเพ็กใหญ่มีลักษณะภูมิอากาศแบบอากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้ง   มีฝนตกปานกลาง             

ฤดูหนาวช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากจากพายุดีเปรสชันฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม  อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก  
  1.4 ลักษณะของดิน 

การใช้พื้นท่ีดินทางการเกษตร   คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๖๖  สภาพปัญหาของทรัพยากรดิน                
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ   เนื่องจากการใช้ดินมานาน  ขาดการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก   ทำให้ผลผลิต
ตกต่ำและต้นทุนในการผลิตสูงได้มีการส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวเพ่ือเป็นการปรับปรุงดิน 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  มีเขตการปกครองมีทั้งหมด  ๑๑  หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้าน 
ที่อยู่ในเขตตำบลเพ็กใหญ่  ได้แก่ 

เขต  ๑  หมู่ที่ ๑   บ้านสระบัว    
เขต  ๒ หมู่ที่ ๒   บ้านยานาง    
เขต  ๓ หมู่ที่ ๓   บ้านนาคสะดุ้ง    
เขต  ๔  หมู่ที่ ๔   บ้านโคกสี    
เขต  ๕  หมู่ที่ ๕   บ้านเพ็กใหญ่    
เขต  ๖  หมู่ที่ ๖   บ้านหนองสะแบง 
เขต  ๗  หมู่ที่ ๗   บ้านโคกกลาง 
เขต  ๘  หมู่ที่ ๘   บ้านโนนหอม 
เขต  ๙  หมู่ที่ ๙   บ้านทุ่งแค 
เขต ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนแต้ 
เขต ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา 
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2.2 การเลือกตั้ง 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
๑.นายวิชาญ  มหาราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.นายประสิทธิ์  ขวากุดแข้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๓.นายสมหมาย  แสงดารา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๔.นายไกรรัตน์  โสภาจันทร ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
๑.นายวิเชียร  ทาซ้าย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.นายสมาน  พรรณา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๓.นายสุพจน์  ดอนมงคุณ ปลัด อบต. / เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๔.นายเวียนชัย  แก่นสา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๑ 
๕.นายบุญยงค ์  ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๑ 
๖.นางพรสวรรค์  พรกุณา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๒ 
๗.นายถวิล  สินค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๒ 
๘.นายจรัญ  คำใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๓ 
๙.นายศักดิ์  ชนางกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๓ 
๑๐.นายวิโรจน ์  กัณหาป้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๔ 
๑๑.นายสมชาย  เทียบอาจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๔ 
๑๒.นายประหยัด         ลอดวงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๕ 
๑๓.นางสุภาวด ี  สายหยุด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๕ 
๑๔.นายประสาน   ภิรมกิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๖ 
๑๕.นางจุฑามณี  คำปิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๖ 
๑๖.นายขาว  ละมุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๗ 
๑๗.นางรวีวรรณ  สมขบวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๗ 
๑๘.นายบุญเพ็ง  ทิพย์เนตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๘ 
๑๙.นายคำปน  เถาเบา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๙ 
๒๐.นายสุบัน  บุตรวิชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๙ 
๒๑.นายสนั่น  เตชะแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๑๐ 
๒๒.นายสมพร  คำชมภู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๑๐ 
๒๓.นางสุคนธ์  ทุมพัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ม.๑๑ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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๑.นายสุพจน์  ดอนมงคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.นางแพทอง  มิเถาวัลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
สำนักปลัด อบต. 
๑.จ่าเอกวีรยุทธ์  พูลติกุล  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒.นางสาวชัญญากาญจน์ จิตแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๓.นางสาวเครือวรรณ์ ตีระมาตย์ นักพัฒนาชุมชน 
๔.นางเบญจมาศ  วสุวิภา  นักจัดการงานทั่วไป 
๕.สิบเอกธวัชชัย  ถิ่นแก้ว  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.นายสันติ  เสาวรส  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
๗.นางณัฐชานันท์  มหาราช  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๘.นางรัชน ุ  เกตลา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
๙.นายภักด ี  เตียนไธสง ผู้ช่วยสาธารณสุข 
๑๐.นายประเวทย์ กรจตุพรหม พนักงานขับรถยนต์ 
๑๑.นายบุญเพ็ง  ตู้หงษา           นักการภารโรง  
๑๒.นางสมนิท  ตู้หงษา  แม่บ้าน 
๑๓.นายสุพล  สินโพธิ์  คนสวน 
กองคลัง 
๑.นางสาววงจันทร์ ตีระมาตย์ ผู้อำนวยการกองคลัง   
๒.นางพรพิมล  เค้าทอง     นักวิชาการพัสดุ  
๓.นายอัศวิน  แปนนอก นักวิชาการเงินและบัญชี 
๔.นางจารุณี  แห้วทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๕.นางวิไลวรรณ์  กองเงิน            นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
๖.นางจิราภรณ์  เพ่ิมพูล            เจ้าพนักงานพัสดุ 
๗.นางสาวนุชร ี  ลอยหมื่นไว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
กองช่าง  
๑.นายนิรัญ  นาชิต  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๒.นายชาญเดช  กองเงิน            นายช่างโยธา 
๓.นายมงคล  สุระดนัย   เจ้าพนักงานธุรการ 
๔.นายอาทิตย์  กองเงิน     ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.นางสาวอภิญญา น้อยจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.นางรัชน ี  นาโสม  คร ู คศ.๑ 
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๓.นางพุทธชาติ  ประเสริฐ ครู คศ.๑ 
๔.นางฉัตรชนก  ช่างปั้น  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
๕.นางศรีนวล  ดาราษฎร์ ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
๖.นางสาวศศิตราภรณ์ ดวงพยัย  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
๗.นางสาววรรณา อุ้ยมี  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
๘.นางเบญจมาศ  สีลม  แม่บ้าน 
กู้ชีพ 
๑.นายเดชา  ดาราษฎร์ 
๒.นายเสริมศักดิ์  ประเสริฐ 
๓.นายภานุพงษ ์  ตุ่นป่า 
๔.นายราชัน  เมืองขวา 
๕.นายกลศาสตร์  สุรนาถ 
๖.นายสุขเกษม  จันทร์เครือ 

3.ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี และการคาดการณ์
ในอนาคต)  การเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)    
 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จำนวนประชากร (คน) 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
๑ สระบัว ๑ ๘๗๐ ๘๗๑ ๘๖๘ ๘๗๐ 874 
๒ ยานาง ๒ ๖๗๘ ๖๗๑ ๖๕๗ ๖๕๖ 651 
๓ นาคสะดุ้ง ๓ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๗ ๒๑๘ 217 
๔ โคกสี ๔ ๒๓๑ ๒๓๓ ๒๓๑ ๒๓๐ 233 
๕ เพ็กใหญ่ ๕ ๖๐๕ ๖๐๔ ๖๐๑ ๖๐๖ 616 
๖ หนองสะแบง ๖ ๖๘๓ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๓ 687 
๗ โคกกลาง ๗ ๗๐๕ ๗๑๒ ๗๑๕ ๗๑๘ 743 
๘ โนนหอม ๘ ๘๐๕ ๘๐๘ ๗๙๖ ๗๙๖ 774 
๙ ทุ่งแค ๙ ๑,๒๐๑ ๑,๒๐๔ ๑,๒๑๒ ๑,๒๒๐ 1,217 

๑๐ โนนแต้ ๑๐ ๔๐๒ ๔๐๘ ๔๑๒ ๔๑๒ 403 
๑๑ เพ็กใหญ่พัฒนา ๑๑ ๕๗๘ ๕๗๓ ๕๗๒ ๕๗๐ 585 

 รวม ๑๑ ๖,๙๗๑ ๖,๙๗๘ ๖,๙๖๒ ๖,๙๗๙ 7,000 
(ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนอำเภอพล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๒)) 
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 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
การแยกตามช่วงอายุ (ปี)  เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 
 

เพศ/ช่วงอายุ ๐-๑๔ ป ี ๑๕-๒๕ ป ี ๒๖-๖๐ ป ี ๖๑ ปีขึ้นไป สัญชาติอ่ืน/ไม่ใช้ไทย 
ชาย 557 513 1,797 603 5 
หญิง 541 463 1,806 712 3 
รวม 1,098 976 3,603 1,315 8 

(ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนอำเภอพล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๒)) 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน  7,000  คน เป็นชาย   
3,475 คน  และเป็นหญิง  ๓,๕25 คน  จำนวนครัวเรือน 2,091 ครัวเรือน 

 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมูท่ี่ จำนวนครัวเรือน 
จำนวนประชากร(คน) 

ชาย หญิง รวม 
๑ สระบัว ๑ 266 447 427 874 
๒ ยานาง ๒ 218 320 331 651 
๓ นาคสะดุ้ง ๓ 58 108 109 217 
๔ โคกสี ๔ 67 122 111 233 
๕ เพ็กใหญ่ ๕ 224 316 300 616 
๖ หนองสะแบง ๖ 178 342 345 687 
๗ โคกกลาง ๗ 175 353 390 743 
๘ โนนหอม ๘ 260 377 397 774 
๙ ทุ่งแค ๙ 357 617 600 1,217 

๑๐ โนนแต้ ๑๐ 104 194 209 403 
๑๑ เพ็กใหญ่พัฒนา ๑๑ 184 279 306 585 

 รวม (หมู่บ้าน) ๑๑ 2,091 3,475 3,525 7,000 
(ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนอำเภอพล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๒)) 
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4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ๔๗.๙  ตารางกิโลเมตร                       
มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๖  แห่ง  มีจำนวนนักเรียน  ๓๔๖  คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
อบต.เพ็กใหญ่  จำนวน  ๑  แห่ง  มีจำนวนเด็กเล็ก  ๘๕  คน  แยกได้ดังนี้ 
 

 
โรงเรียน 

รวม 
 

จำนวน 
นักเรียน 

ก่อนประถม ประถม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
โรงเรียนบ้านยานาง 40 25 15 8 4 17 11 
โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 84 54 30 9 9 45 21 
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 28 15 13 2 3 13 10 
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 51 20 31 3 7 17 24 
โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 64 35 29 8 5 27 24 
โรงเรียนบ้านทุ่งแค 79 41 38 16 13 25 25 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 85 41 44 41 44 - - 

รวม 431 231 200 87 85 144 115 
(ที่มา  :  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒)) 

 
 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลเพ็กใหญ่ 
 

 
ลำดับที่ โรงเรียน 

 
จำนวน 

 

1 โรงเรียนบ้านยานาง 6 
2 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 12 
3 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 5 
4 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 7 
5 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 10 
6 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 9 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 6 

รวม 55 
(ที่มา  :  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒)) 
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4.2 สาธารณสุข 
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 
๑.นางปัณณพร  หนองแก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) 
๒.นางสาวละมัย  บุญเชิด  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
๔.นางสาวปิยนุช  อันทะปัญญา ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 
๕.นางสาวเบญจมาพร โพธิ์ศรีศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
๖.นายชัยมงคล  ศรีล้อม  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
 
ข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคต่างๆ  (ในปี ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา) 
๑.โรคเก่ียวกับระบบเมตาบอลิซึม   จำนวน      ๘๒  ราย 
๒.โรคที่เกิดอาการหลายระบบ   จำนวน  ๑,๙๓๖ ราย 
๓.อาการแสดงสิ่งผิดปกติ    จำนวน  ๑,๓๑๒  ราย 
๔.โรคระบบทางเดินหายใจ   จำนวน      ๙๙๐  ราย 
๕.โรคเกิดเฉพาะตำแหน่ง    จำนวน     ๓๔๕  ราย 
๖.โรคระบบย่อยอาหาร  รวมโรคในช่องปาก จำนวน     ๔๑๖  ราย 
๗.โรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ   จำนวน     ๓๒๕  ราย 
๘.โรคตาและส่วนประกอบทางตา   จำนวน     ๑๑๑  ราย 
๙.โรคและอาการอ่ืน    จำนวน       ๒๕  ราย 
๑๐.โรคของสตรี     จำนวน     ๑๘๖  ราย 
 
 

4.3 อาชญากรรม    
ตำบลเพ็กใหญ่   มีจุดตรวจประจำตำบล  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล           

เพ็กใหญ่  โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตำบล   ดังนี้ 
- ร.ต.ท.สิริชัย     วรจันทร ์
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  อัตรากำลังพลด้านการรักษาความปลอดภัยตำบลเพ็กใหญ่  อาสาสมัครตำรวจบ้าน (อสตร.) 
ตำบลเพ็กใหญ่  อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น   สังกัดสถานีตำรวจภูธรพล 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หมู่ หมายเหตุ 

1 นายภูวดล ตีระมาตย์ ๑  

2 นายไพรวัลย์ คำทุ่น ๑  

๓ นายสิริชัย เทพมะที ๑  

๔ นายวินัย ยอดพิละ ๑  

๕ นายคำหล่า โสมกำดัด ๑  

๖ นายทองพูล คำคูณ ๒  

๗ นายอรัญ ช่างปั้น ๒  

๘ นายภานุวัฒน์ เทพวารินทร์ ๒  

๙ นายพัทยา หลงมีวงศ์ ๒  

๑๐ นายประวัติ กาสีวัน ๓  

๑๑ นายคมสันต์ อัศวรุจิรกุล ๓  

๑๒ นายวิโรจน ์ กัณหาปล้อง ๔  

๑๓ นายประเสริฐศิลป์ ศรีล้อม ๕  

๑๔ นายพงษ์ภิสิทธิ์ แก่นสา ๕  

๑๕ นายนำโชค อินสำราญ ๕  

๑๖ นายเสถียร ยอดคำ ๖  

๑๗ นายปัดชา จักรพิมพ์ ๖  

๑๘ นายสวัสดิ์ ฤทธิ์ไธสง ๖  
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๑๙ นายภัควัต บุบผาชาติ ๗  

๒๐ นายราชัน เมืองขวา ๗  

๒๑ นายอนันต์ วงษ์หาแก้ว ๘  

๒๒ นายนิเวช ลุนมาตร ๘  

๒๓ นายคำรณ ชัยสิทธิ ์ ๘  

๒๕ นายโคฮัง ขันแข็ง ๙  

๒๖ นายคำปน เถาเบา ๙  

๒๗ นายโพธิ์ คันจรนาค ๙  

๒๘ นายสุพจน์ สิริอัต ๙  

๒๙ นายสุนทร สิริอัต ๙  

๓๐ นายสุรพล วงษ์ปัญญา ๑๐  

๓๑ นายอ่อนจันทร์ วรรณวิจิต ๑๐  

๓๒ นายสมพร กองทอง ๑๐  

๓๓ นายอาทิตย์ มูลมัง ๑๑  

๓๔ นายอดิเรก ลาอ่อน ๑๑  

๓๕ นายสุพจน์ เพียรไธสง ๑๑  
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อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    
อำเภอพล   จังหวัดขอนแกน่      
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล  หมู่ หมายเหตุ 

๑ นายบุญยง                ประเสริฐ ๑  

๒ นายเสริมศักดิ์        ประเสริฐ ๑  

๓ นายพรชัย                  บุญที ๑  

๔ นายสมหวัง            สอนคำแก้ว ๑  

๕ นายจันทร์                  ประจญหาญ ๑  

๖ นายไพโรจน์             แสนสิมมา ๑  

๗ นายนิกร              ตีระมาตย์ ๑  

๘ นายอทุัย            พุทธรรม ๑  

๙ นายสุนทร ป้องเขต ๑  

๑๐ นายขวัญชัย แพงคำแหง ๑  

๑๑ นายสิริชัย เทพมะที ๑  

๑๒ นายทองพูล คำคูณ ๒  

๑๓ นายคำบุ่น พิมพ์ทำมา ๒  

๑๔ นายทองพูล พลนงค์ ๒  

๑๕ นายอรัญ ช่างปั้น ๒  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล  หมู่ หมายเหตุ 

๑๖ นายนิเวศน์ สุริโย ๒  

๑๗ นายคำฝน สิงธานี ๒  

๑๘ นายภานุวัฒน์          เทพวารินทร์ ๒  

๑๙ นายบุญเพ็ง             ตู้หงษา ๒  

๒๐ นายณัฐ                  วรรณวิจิตร ๒  

๒๑ นายถวิล                 สินค้า ๒  

๒๒ นายวรวิทย์ ทับขวา ๒  

๒๓ นายชูพันธ์ ศรีตะ ๒  

๒๔ นายสี อุ้ยมี ๒  

๒๕ นายสุพรม คุณวันดี ๒  

๒๖ นายอัมพร ไสยกิจ ๒  

๒๗ นายสุริยา ผายพิมพ์ ๒  

๒๘ นายพัทยา หลงมีวงศ์ ๒  

๒๙ นายไพบูลย์ กะลาม ๒  

๓๐ นายคมสันต์ ไสยกิจ ๒  

๓๑ นายอนุสรณ์ แพงคำแหง ๒  

๓๒ นายประยูร วิลัยวรรณ ๒  

๓๓ นายสุบรรณ์          พิมพ์มะสิงห์ ๓  
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๓๔ นายศกัดิ ์              ชนางกลาง ๓  

๓๕ นายถวิล              ทัดกุดเรือ ๓  

๓๖ นายพัฒนะ               ปิดตาระโพธิ์ ๓  

๓๗ นายสมหวัง ถิ่นแก้ว ๓  

๓๘ นายวิชัย มะลา ๓  

๓๙ นายจรัญ คำใจ ๓  

๔๐ นายอัคคี สิเนหันหา ๔  

๔๑ นายวันชัย สีจันทร์ก่ำ ๔  

๔๒ นายประดิษฐ์ ทิพย์สนธิ์ ๔  

๔๓ นายสมชาย เทียบอาจ ๔  

๔๔ นายทองสุข คอนเพ็ง ๔  

๔๕ นายชัชวาล นาสวาสดิ์ ๔  

๔๖ นายประสิทธิ์ ขวากุดแข้ ๔  

๔๗ นายบุญเตียง จันเสนา ๔  

๔๘ นายสมศักดิ์ โลกาวี ๔  

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล  หมู่ หมายเหตุ 

๔๙ นายทักษิณ กองแก้ว ๔  

๕๐ นายสุบรรณ์ ย้อไธสงค์ ๔  

๕๑ นางนิยม ขวากุดแข้ ๔  
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๕๒ นายสุรัตน์ ยอดคำ ๔  

๕๓ นายพิชิต รูไธสง ๕  

๕๔ นางสุกัญญา สุริยะเสน ๕  

๕๕ นายสุเวช บัวลา ๕  

๕๖ นายจรูญ คริบเงิน ๕  

๕๗ น.ส.มยุร ี โคตรมณี ๕  

๕๘ นายประเวทย์ กรจตุพรหม ๕  

๕๙ นายประหยัด ลอดวงษ์ ๕  

๖๐ นายทนงศักดิ์ นุชิตภาพ ๕  

๖๑ นายนิพนธ์ นุชิต ๖  

๖๒ นายสุเมธ คำคูณ ๖  

๖๓ นายไพรัช เปภัคด ี ๖  

๖๔ นายสมยศ ชันชวา ๖  

๖๕ นายบุญธรรม อาจปะละ ๖  

๖๖ นายประสาน ภิรมกิจ ๖  

๖๗ นายจินดา พลค้อ ๖  

๖๘ นายวิฑูรย์ คำคูณ ๖  

๖๙ นายสุเจิด ภูคำ ๖  

๗๐ นายขาว อินทร์ตา ๖  



 

 

17 

๗๑ นายกิตติ อาดปะละ ๖  

๗๒ นายบัณฑิต แสนเหลา ๖  

๗๓ นายนิคม แสงจันทร์ ๖  

๗๔ นายเสถียร ยอดคำ ๖  

๗๕ นายบุดดา สาคร ๗  

๗๖ นายคำแพง สูงแข็ง ๗  

๗๗ นายรังสรรค์ เมืองขวา ๗  

๗๘ นายขาว ละมุล ๗  

๗๙ นายชุมพล อันมาก ๗  

๘๐ นางโก ้ พรมลาย ๗  

๘๑ นายนิวัฒน์ บุตรวิชา ๗  

๘๒ นางอ่อน แสงทองเกิด ๗  

๘๓ นางทองใส ขอสูงเนิน ๗  

๘๔ นายสงวน บุบผา ๗  

๘๕ นายราชัน เมืองขวา ๗  

๘๖ นางระวีวรรณ สมขบวน ๗  

๘๗ นายพรพิศ สิงห์สุริยะ ๗  

๘๘ นายวิเชียร ทาซ้าย ๘  

๘๙ นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ ๘  
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๙๐ นายประมวน หล้าบุดดี ๘  

๙๑ นายเพ็ชร ควรแสวง ๘  

๙๒ นายอนันต์ วงศ์หาแก้ว ๘  

๙๓ นายประยวน เพ็ชรภา ๘  

๙๔ นายนนท ์ เถาเบา ๘  

๙๕ นายบุญรัตน์ จันทราเทพ ๘  

๙๖ นายกองเหรียญ บาลี ๘  

๙๗ นายน้อย รามเกียร ๘  

๙๘ นายวิไลย์ ขันทอง ๘  

๙๙ นายอาจ ทังทองมะดัน ๘  

๑๐๑ นายทองหล่อ คำโพนงาม ๘  

๑๐๒ นายบุญเพ็ง             ทิพย์เนตร ๘  

๑๐๓ นายคงฤทธิ์ วัลภา ๘  

๑๐๔ นายสังวาล เสี่ยวกำปัง ๙  

๑๐๕ นายประไพร กระจอนนาค ๙  

๑๐๖ นายสุบัน บุตรวิชา ๙  

๑๐๗ นายสังวาล วิลัยวรรณ ์ ๙  

๑๐๘ นายโคฮัง ขันแข็ง ๙  

๑๐๙ นายหนูจันทร์  จันทร์โท ๙  
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๑๑๐ นายพรชัย ธรรมสาร ๙  

๑๑๑ นายคำปน เถาเบา ๙  

๑๑๒ นายสุพจน์ สิริอัต ๙  

๑๑๓ นายชำนาญ วิลัยวรรณ ์ ๙  

๑๑๔ นายสุนทร สิริอัต ๙  

๑๑๕ นายสมพร ถามูลเรศ ๙  

๑๑๖ นายสมปอง หอมราช ๙  

๑๑๗ น.ส.หนูหวาด ชวะหา ๙  

 
ลำดับ ชื่อ – สกุล  หมู่ หมายเหตุ 

๑๑๘ ม.ส.มณีภรณ์ สุดสะอาด ๙  

๑๑๙ นายคำมาย บัวแพ ๙  

๑๒๐ นายสมัย อุ้ยมี ๙  

๑๒๑ นางยาจิตร บาลี ๙  

๑๒๒ นายอาคม พลโรม ๙  

๑๒๓ น.ส.นันท์นภัส วรสิทธิ ์ ๙  

๑๒๔ นายสนั่น เตชะแก้ว ๑๐  

๑๒๕ นายทองขัน เตชะแก้ว ๑๐  

๑๒๖ นายทองม้วน คำแก่นแก้ว ๑๐  

๑๒๗ นายยุทธ์ วรรณวิจิต ๑๐  
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๑๒๘ นายสายันต์ วงศ์จริยะจรรยา ๑๐  

๑๒๙ นายอ่อนจันทร์ วรรณวิจิต ๑๐  

๑๓๐ นายถวิล ศรีสุวรนันท์ ๑๐  

๑๓๑ นายทองใบ พลแสน ๑๐  

๑๓๒ นายศรีสุพล ตุ่นป่า ๑๑  

๑๓๓ นายมนตรี ศรีอัครวิเรต ๑๑  

๑๓๔ นายสมาน พรรณา ๑๑  

๑๓๕ นางอัมพร กองทอง ๑๑  

 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   

อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง หมาย

เหตุ 

๑๓๖ นายวิชาญ มหาราช นายก อบต.  

๑๓๗ นายสุพจน์ ดอนมงคุณ ปลัด อบต.  

๑๓๘ นางแพทอง มิเถาวัลย์ รองปลัด อบต.  

๑๓๙ นายนิรัญ นาชิต ผู้อำนวยการกองช่าง  

๑๔๐ น.ส.ชัญญากาญจน์ จิตแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๑๔๑ สิบเอกธวัชชัย ถิ่นแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันฯ  

๑๔๒ นายชาญเดช กองเงิน นายช่างโยธา  
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๑๔๓ นายมงคล สุระดนัย เจ้าพนักงานธุรการ  

๑๔๔ นายสันติ เสาวรส ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

๑๔๕ นายอาทิตย์ กองเงิน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  

4.4 ยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้ 

เหมาะสมกับช่วงวัย ได้แก่การเป็นแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด, การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด, การจัด
ค่ายพัฒนาทักษะการกีฬา, กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน, ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก 
นักเรียนต้านยาเสพติด , ดำเนินการร่วมกับโรงเรียน 6 โรงเรียน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่                
คณะ ครูอาจารย์นำนักเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับอบรม  ศาสนา  เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชนและบุคลากร ได้ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจจากสถาบันศาสนาโดยตรง เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและบุคลากรมีการ
พัฒนาทางด้านจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างมั่นคงและ  ให้ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม
สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม  
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
๑.  ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.เพ็กใหญ่     จำนวน   ๑,๒๗๕  คน  

 ๒.  คนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.เพ็กใหญ่   จำนวน      ๓๐๓  คน  
 ๓.  ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.เพ็กใหญ่    จำนวน        ๑๕  คน 
 

หมู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

๑ 162 40 1 

๒ 128 14 1 

๓ 39 7 0 

๔ 34 17 0 

๕ 99 26 2 

๖ 123 32 1 

๗ 106 28 2 

๘ 162 42 1 
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๙ 222 62 2 

๑๐ 77 11 5 

๑๑ 123 24 0 

รวม 1,275 303 15 

 (ท่ีมา : พัฒนาชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ เดือน พฤษภาคม  2562) 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  ระบุข้อมลูการคมนาคมขนส่ง เช่น 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคม / ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิน 3 สาย ได้แก่ 

(๑) ทางหลวงหมายเลข   ๒๒๓๓     เชื่อมอำเภอพล – ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่ 
(๒) ทางหลวงหมายเลข   ขก.๔๐๗๖ เชื่อมตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล – ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย 
(๓) ทางหลวงหมายเลข   ๒๑๙๙     เชื่อมตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล – ตำบลแวงน้อย  อำเภอแวงน้อย 
ใช้ถนน  3    สายเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งการจราจร   มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก                   

คือ  รถยนต์  และรถจักรยานยนต์ ในเส้นทางหลัก   สภาพการจราจรไม่ติดขัดมีสภาพคล่อง 
ถนนทีข่ึ้นทะเบียนทางหลวงท้องที่จำนวน   3   สาย 
 ๑. ขก.ถ. ๑๖๖ – ๐๔   ถนนสายบ้านทุ่งแค – บ้านโคกกลาง 
 ๒. ขก.ถ. ๑๖๖ – ๐๕   ถนนสายกลางบ้านเพ็กใหญ่ – บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา 
 ๓. ขก.ถ. ๑๖๖ – ๐๖   ถนนสายบ้านโคกสี – บ้านทุ่งแค 
ถนนในซอยต่างๆในพ้ืนที่ตำบลเพ็กใหญ่ 

(๑) ถนนลาดยาง    ระยะทางรวม   ๑1,225    เมตร 
(๒) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม       ๒6,492    เมตร  
(๓) ถนนหินคลุก    ระยะทางรวม     ๕,๕๓๔    เมตร 
(๔) ถนนลูกรัง   ระยะทางรวม         ๓,๒๙๐    เมตร 
(๕) ถนนดิน   ระยะทางรวม     ๑,๘๐๐    เมตร 
(ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    เดือน พฤษภาคม  2562) 
 

5.2 การไฟฟ้า 
การไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ๑๑ หมู่บ้าน  มีไฟฟ้าใช้ทุกเขตพ้ืนที่ 

หมู่บ้านและมีไฟแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน    
(๑) มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า         จำนวน    2,091     ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  100 % 
(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ (แสงสว่าง) จำนวน       265    จุด          ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ทั้งตำบล 
         (ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    เดือน พฤษภาคม  2562) 
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  5.3 การประปา  
การประปาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ๑๑ หมู่บ้าน  มีครัวเรือนที่ใช้ 

น้ำประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน  408  ครัวเรือน  มีน้ำประปาที่ได้มาตรฐานในเขตจำนวน  ๘  หมู่บ้าน  ๗  แห่ง 
คือ  บ้านสระบัว  ม.๑ , บ้านยานาง-โนนแต้  ม.๒ – ม.๑๐ , บ้านนาคสะดุ้ง  ม.๓ ,  บ้านโคกสี  ม.๔ , บ้านหนอง
สะแบง ม.๖ , บ้านโนนหอม  ม.๘ , บ้านทุ่งแค  ม.๙   จำนวน   1,683   ครัวเรือน 

(ที่มา : กองช่าง  องค์การบริหารสว่นตำบลเพ็กใหญ่  เดือน พฤษภาคม  2562) 
  5.4 โทรศัพท์ 
  การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ๑๑ หมู่บ้าน                          
มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดภายใต้การให้บริการของ  บริษัท 
TOT  3BB  AIS DTAC และ TRUE 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ได้รับการบริการส่งพัสดุต่างๆทางไปรษณีย์อำเภอพล
ทุกวัน และยังมีรถขนส่งเอกชนเพ่ือขนส่งสิ้นค้าต่างๆอย่างสะดวกสบาย  มีสถานีวิทยุ จำนวน   ๑ แห่ง ผู้ให้บริการ
ระบบ Internet  จำนวน   1   ราย 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

เกษตรกรชาวตำบลเพ็กใหญ่พันธุ์พืชที่ปลูก  คือ  ข้าวเกือบ  ๑๐๐ %  ใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ส่งเสริม   
ได้แก่   พันธุ์ กข.๖  พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ  ๑๐๕   และพันธุ์ กข.๑๕  พ้ืนที่ในการทำนาข้าวจ้าว  จำนวน  
๑๐,๐๑๘  ไร่  ข้าวเหนียว   ๘,๙๓๐.๒๔ ไร่  

ไม้ผลที่ปลูก  ได้แก่  มะม่วง จำนวน  ๘ ไร่ พันธุ์ที่ปลูก  ได้แก่  มะม่วงแก้ว  เขียวเสวย กล้วย 
แปลงใหญ่ปลูกจำนวน  ๑๕ ไร่   อ้อยปลูกจำนวน  ๔๒.๕  ไร่  

6.2 การประมง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ มีการประมงคือ เลี้ยงปลา พันธุ์ปลาที่เลี้ยง ได้แก่ ปลานิล  

ปลาดุก ปลาเข็ง และชาวบ้านหาปลาตามลำห้วยต่างๆ 
6.3 การปศุสัตว์ 
พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ  คือ  ไก่   โคเนื้อ  กระบือ  เป็ด  สุกร   จำนวนครัวเรือนเกษตรกร  ๗๓๙   

ครัวเรือน 
   ไก่   เกษตรกรในตำบลเพ็กใหญ่นิยมเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง  เพ่ือใช้อุปโภคในครัวเรือน  ที่เหลือ
ขายมีปริมาณเล็กน้อย 

โคเนื้อ   เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงโคเนื้อ   จะนิยมเลี้ยงพันธุ์อเมริกันบาร์มัน   รองลงมาเป็น 
พันธุ์ผสม  ระหว่างพันธุ์อเมริกันบาร์มันกับพันธุ์พื้นเมือง  ตามลำดับ 

กระบือ   ในปัจจุบันจำนวนกระบือ  มีจำนวนลดลงมาก   เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรไม่นิยม 
ใช้แรงงานจากกระบือแล้ว   คงมีการเลี้ยงเพ่ือขายเป็นกระบือเนื้อบริโภคเท่านั้น   พันธุ์ที่ใช้เลี้ยงกันได้แก่  กระบือ
พันธุ์ไทย 

เป็ด   ที่นิยมเลี้ยงกันมีทั้งเป็ดพันธุ์ไข่   ได้แก่  พันธุ์กากีแคมเบล   และเป็ดเนื้อ  ได้แก่  เป็ดเทศ 
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การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตำบลเพ็กใหญ่  สามารถแยกประเภทสัตว์เลี้ยง  ได้ดังนี้ 
 

 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนราย ไก่ เป็ด โค กระบือ สุกร สุนัข แมว 

๑ สระบัว 50 988 223 147 6 16 171 18 
๒ ยานาง 79 461 34 208 2 - 59 17 
๓ นาคสะดุ้ง 41 259 9 106 3 - 21 7 
๔ โคกสี 16 159 43 40 - 9 44 6 
๕ เพ็กใหญ่ 18 372 6 48 11 - 77 20 
๖ หนองสะแบง 133 540 43 136 - 4 69 6 
๗ โคกกลาง 76 816 103 216 - - 114 13 
๘ โนนหอม 94 3,232 558 111 - - 118 29 
๙ ทุ่งแค 96 1,440 20 440 19 10 87 8 

๑๐ โนนแต้ 41 1,194 8 65 3 - 62 2 
๑๑ เพ็กใหญ่พัฒนา 95 633 69 107 - 12 144 53 
12 วัด - - - - - - 58 38 

รวม 739 ๙,๐๐๔ ๑,๑16 1,624 44 51 1,024 217 
(ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ) 
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6.4 การบริการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่มีร้านค้าให้บริการ 
 

 

 

ร้าน 

บ้าน 

สระบัว 

หมู่ 1 

บ้าน 

ยานาง 

หมู่ 2 

บ้าน 

นาคสะดุ้ง 

หมู่ 3 

บ้าน 

โคกส ี

หมู่ 4 

บ้าน 

เพ็กใหญ ่

หมู่ 5 

บ้าน 

หนองสะแบง 

หมู่ 6 

บ้าน 

โคกกลาง 

หมู่ 7 

บ้าน 

โนนหอม 

หมู่ 8 

บ้าน 

ทุ่งแค 

หมู่ 9 

บ้าน 

โนนแต ้

หมู่ 10 

บ้าน 

เพ็กใหญ่พัฒนา 

หมู่ 11 

 

 

รวม 

ร้านค้าขายของชำ 8 5 2 2 8 15 9 8 12 3 8 80 

ร้านขายอาหาร 2 1 - 1 2 - - 1 1 1 9 18 

โรงสีข้าว 3 1 - - 3 4 2 1 1 - 1 16 

ร้านซ่อมรถ - - - 1 - 2 - - 1 - 2 6 

โรงกลึง - - - - - 1 - - - - - 1 

โรงแรม 1 - - - 1 - - - - - - 2 

ปั้มน้ำมัน 1 - - - - - - - - - - 1 

ร้านเสริมสวย 1 - - - - - - 1 - - - 2 

ร้านจำหน่ายแว่นตา 1 - - - - - - - - - - 1 

ร้านผลิตและจำหน่าย - - - 1 - - - - 2 - - 3 
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พืชผลทางการเกษตร 

โกดังเก็บสินค้า - - - - 1 - - 2 - - 1 4 

ร้านขายเสื้อผ้า - - - - - 1 - - - - - 1 

ร้านผลิตและจำหน่าย
ลูกชิ้น 

- - - - - 1 - - - - - 1 

ร้านจำหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง 

- - - - - - - 1 - - - 1 

 
 

 

 

ร้าน 

บ้าน 

สระบัว 

หมู่ 1 

บ้าน 

ยานาง 

หมู่ 2 

บ้าน 

นาคสะดุ้ง 

หมู่ 3 

บ้าน 

โคกส ี

หมู่ 4 

บ้าน 

เพ็กใหญ ่

หมู่ 5 

บ้าน 

หนองสะแบง 

หมู่ 6 

บ้าน 

โคกกลาง 

หมู่ 7 

บ้าน 

โนนหอม 

หมู่ 8 

บ้าน 

ทุ่งแค 

หมู่ 9 

บ้าน 

โนนแต ้

หมู่ 10 

บ้าน 

เพ็กใหญ่พัฒนา 

หมู่ 11 

 

 

รวม 

 

ร้านผลิตและจำหน่าย
ประตู 

- - - - - - - - 1 - - 1 

ร้านตัดเย็บกระเป๋า - - - - - - - - - 1 - 1 
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บ้านเช่า - - - - - - - - - - 2 2 

รับซื้อของเก่า - - - - - - - 2 - - - 2 

ร้านเชื่อม - - - - - - - - 2 - - 2 

รวม 17 7 2 5 15 24 11 16 20 5 23 145 

(ที่มา : งานแผนที่ภาษ ี กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่) 
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6.5 การท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่มีสถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุ โนนแท่น

พระ 
สักการะพระเจ้าใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา :  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่) 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่มีกลุ่มอาชีพ  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อบ้านเพ็ก

ใหญ่  
กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนหอม  กลุ่มจักสานบ้านโคกกลาง กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านยานาง-โนนแต้  ,  บ้านทุ่ง
แค กลุ่มไม้กวาดบ้านสระบัว 
 

6.๘ แรงงาน 
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่จะเน้นการทำเกษตรกรรม ทำสวน  

เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม   แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในเขตพ้ืนที่ตำบลเพ็กใหญ่ จำนวน  ๙  แห่ง  

ประกอบด้วยวัดดังต่อไปนี้ 
(๑)  หมู่ที่  ๑  บ้านสระบัว    วัดประทุมวัน 
(๒)  หมู่ที่  ๒  บ้านยานาง   วัดไทยสถิตย์ 
(๓)  หมู่ที่  ๔  บ้านโคกสี   วัดสามัคคี 
(๔)  หมู่ที่  ๖  บ้านหนองสะแบง  วัดศรีสง่าสามัคคี 
(๕)  หมู่ที่  ๗  บ้านโคกกลาง  วัดสว่างอารมณ์ 
(๖)  หมู่ที่  ๘  บ้านโนนหอม  วัดสุคนธราวาส 
(๗)  หมู่ที่  ๙  บ้านทุ่งแค   วัดธงชัย 
(๘)  หมู่ที่ ๒-๑๐ บ้านยานาง-โนนแต้ สำนักสงฆ์โนนแท่นพระ   
(๙)  หมู่ที่  ๑๑  บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา วัดป่าสุริยาเย็น 
 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน   ชุมชนยังรักษาประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษของตนและยึดถือ

ปฏิบัติตามครรลองของชาวอีสานตลอดมา   ข้อมูลในด้านการประกอบอาชีพ  ประเพณี  วัฒนธรรม  ของ
ชุมชน 

 
ฮีต 12 

เดือน เรื่อง สิ่งท่ีชุมชนได้รับ / ผลที่เกิด 
 

มกราคม 
(เดือนอ้าย) 

วันขึ้นปีใหม่ จะมีการทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  ฟังเทศน์   
ปล่อยนก  ปล่อยปลา อวยพรซึ่งกันและกันหรืออาจจะส่งการ์ดอวยพร
ของขวัญไหว้ผู้ใหญ่เพ่ือรับพรอีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม
และจารีตประเพณีของไทย วันขึ้นปีใหม่นับเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เรา
ได้ทบทวนถึงการดำเนินชีวิตในอดีตเพ่ือจะได้แก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น 

กุมภาพันธ์ 
(เดือนยี่) 

บุญคูณลาน บุญคูณลาน  เป็นการทำบุญขวัญข้าวที่นวดเสร็จแล้วและกองไว้ในลาน
ข้าวกำหนดทำในเดือนยี่จะเป็นช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้  เหตุที่มี
การทำบุญนี้เนื่องจากผู้ใดที่ทำนาได้ข้าวมากๆ ก่อนหาบหรือขนข้าวมา
ใส่ยุ้งฉางก็อยากทำบุญกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลให้เพ่ิมความมั่งมีศรีสุขแก่
ตนและครอบครัวสืบไป 
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เดือน เรื่อง สิ่งท่ีชุมชนได้รับ / ผลที่เกิด 
 

มีนาคม 
(เดือนสาม) 

การทำบุญข้าวจี่ เมื่อถึงเดือนสามชาวบ้านจะพากันจี่ข้าวจี่  (วันเพ็ญ  เดือนสาม) จะมี
การทำบุญมาฆบูชา  การทำบุญข้าวจี่  จะเริ่มตอนเช้า  โดยใช้ข้าว
เหนียวปั้นใส่น้ำอ้อย นำไปจี่บนไฟอ่อนแล้วชุบด้วยไข่ เมื่อสุกแล้วนำไป  
ถวายพระ 
 

เมษายน 
(เดือนสี่) 

บุญพระเวส 
ฟังเทศน์ มหาชาติ 

 
 

วันสงกรานต์ 

1.การทำบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีจะมีการฟังเทศน์ เรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกให้จบสิ้น
ภายในวันเดียวในงานบุญนี้มักจะมีผู้นำของมาถวายพระซึ่งเรียกว่า 
“กัณฑ์หลอน” 
2.กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทำในเทศกาลนี้ก็มี  การทำความสะอาดบ้าน 
เรือน ทำบุญทำทาน สรงน้ำพระรดน้ำและเล่นสาดน้ำกันวันที่  13  
เมษายน ว่า “วันมหาสงกรานต์” ซึ่งวันนี้ทางการได้ประกาศให้เป็น 
“วันผู้สูงอายุ” 
 

พฤษภาคม 
(เดือนห้า) 

วันสงกรานต์ 
 
 
 
 

ตรุษสงกรานต์หรือบุญสรงน้ำ  การสรงน้ำมีการรดน้ำพระพุทธรูป  
พระสงฆ์  ผู้หลักผู้ใหญ่  ด้วยน้ำอบน้ำหอมเพ่ือขอขมาและขอพร  เป็น
ประเพณีอันดีงามควรรักษาไว้  มีการทำบุญถวายทาน  การทำบุญสรง
น้ำกำหนดเอาวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือนห้า  บางทีเรียกว่า  บุญเดือนห้า 
ถือเป็นเดือนสำคัญ เพราะเป็นเดือนเริ่มต้นปีใหม่ไทย 

 
มิถุนายน 
(เดือนหก) 

บุญบั้งไฟ บุญบั้งไฟและบุญวันวิสาขบูชาการทำบุญบั้งไฟเพ่ือขอฝนและจะมีงาน  
บวชนาคพร้อมกันด้วย  การทำบุญเดือนหกเป็นงานสำคัญก่อนการทำ
นาหมู่บ้านใกล้เคียงจะนำ เอาบั้งไฟมาจุดประชันขันแข็งกันหมู่บ้านที่
รับเป็นเจ้าภาพจะจัดอาหาร  เหล้ายามาเลี้ยงโดยไม่ติด  มูลค่า เมื่อถึง
เวลาก็จะตั้งขบวนแห่บั้งไฟและรำเซิ้งออกไป ณ ลานที่จุดบั้งไฟการเซิ้ง
จะกระทำด้วย  ความสนุกสนาน  ไม่มีการทะเลาะวิวาท คำเซิ้งและ
การแสดงประกอบจะออกไปในเรื่องเพศ  แต่ก็มา  ถือสาหรือคิดเป็น
เรื่องหยาบคายแต่อย่างใด 

 
กรกฎาคม 
(เดือนเจ็ด) 

ทำบุญซำฮะ (ล้าง) 
 

การบุญบูชาบรรพบุรุษมีการเช่นสรวงหลักเมืองหลักบ้านปู่ตาผีตาแฮก            
ผีเมือง  เป็นการทำบุญเพ่ือระลึกถึงผู้มีพระคุณ 
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เดือน เรื่อง สิ่งท่ีชุมชนได้รับ / ผลที่เกิด 

สิงหาคม 
(เดือนแปด) 

   
 

บุญเข้าพรรษา “เข้าพรรษา  แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ  
ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่
ตลอด 3  เดือน ในฤดูฝน  คือ  เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ  เดือน 8 ของ
ทุกปี ถ้ามีแปดสองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม  1 ค่ำ  เดือนแปดหลัง
และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11ชาวบ้านจะร่วมกันฟังเทศน์ 
ฟังธรรม  
 

กันยายน 
(เดือนเก้า) 

 
 

ทำบุญข้าวประดับดิน เป็นการทำบุญเพ่ืออุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับเพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษและผีไร้
ญาติโดยชาวบ้านจะทำการจัดอาหาร  ประกอบด้วยข้าว ของหวาน  
หมากพลู บุหรี่  ห่อด้วยใบตองกล้วย  ร้อยเป็นพวงเตรียมไว้ถวายพระ
ช่วงเลี้ยงเพล  พร้อมทั้งกล่าว  เชิญวิญญาณของบรรพบุรุษและญาติ
มิตรที่ล่วงลับไปแล้ว มารับส่วนกุศลในครั้งนี้ ต่อมาใช้วิธีการกรวดน้ำ
หลังการถวายภัตตาหารพระสงฆ์แทน 
 

ตุลาคม 
(เดือนสิบ) 

บุญข้าวสาก การทำบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร) ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบ
ผู้ถวายจะเขียนชื่อของตนลงในภาชนะที่ใส่ของทาน  และเขียนชื่อลง
ในบาตร ภิกษุสามเณรรูปใดจับได้ สลากของใคร  ผู้นั้นจะเข้าไปถวาย
ของเมื่อพระฉันเสร็จแล้ว มีการฟังเทศน์เป็นการอุทิศให้แก่ผู้ตาย
ประเพณีบุญข้าวสาก นิยมทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นการ
ทำบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายหรือเปรตผู้เป็นญาติพ่ีน้อง 
 

พฤศจิกายน 
(เดือนสิบเอ็ด) 

วันออกพรรษา จะมีการทำบุญจุดประทีปโคมไฟในวันขึ้น 15  ค่ำ เดื อนสิบเอ็ด  
พระสงฆ์จะแสดงอาบัติ ทำการปวารณาคือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าว
ตักเตือนกันได้  กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทำก็คือ  การบำเพ็ญกุศล เช่น 
ทำบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชาพระที่วัดและฟังเทศฟัง
ธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมนำไปใส่บาตรในวันนี้ก็คือข้าวต้มมัด
และการร่วมกุศลกรรม การ “ตักบาตรเทโว” 

ธันวาคม 
(เดือนสิบสอง) 

การทำบุญทอดกฐิน การทำบุญทอดกฐินซึ่งเริ่มตั้งแต่วัน  แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถึง
กลางเดือนสิบสอง  แต่ชาวอีสานครั้งก่อนนิยมเริ่มทำบุญทอดกฐินกัน  
ตั้งแต่ข้างขึ้นเดือนสิบสองจึงมักจะเรียกบุญกฐินว่า  บุญเดือนสิบสอง  
การทอดกฐิน  คือ  การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์รูปใดรูป
หนึ่งที่ได้รับมอบหมาย  จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับ
กฐินนั้น 
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ครอง 14 
ครองที ่ 1     เมื่อข้าวฮวงเป็นหมากแล้วอย่าฟ้าวกินก่อนให้เอาไปทำบุญให้ทานแก่ผู้มีศีลกินก่อน  
                 แล้วจั่งกินภายหลัง 
ครองที ่ 2     อย่าโลภมาก ตายอยถอยตาซัง อย่าจ่ายเงินแดง อย่าแปลงเงินคว้าง และอย่ากล่าวคำ 
                 หยาบซ้ากล้าแข็งต่อกัน 
ครองที่  3     ให้พร้อมกันเฮ็ดฮ้ัวใต้ และกำแพงอ้อมวัดวาอาราม และบ้านเฮือนของตน ปุกหอบูชา 
                 ไว้สี่แจบ้านเฮือน 
ครองที่  4    เมื่อจักข้ึนเฮือนนั้น ให้สาวล้างตีนเสียก่อนจั่งขึ้น 
ครองที่  5     เมื่อถึงวันศีล 7-8-14-15 ค่ำ ให้สมมาก้อนเสาแลคิงไฟ หัวขั่นไดและประตูที่ตนอาศัยอยู่ 
ครองที่ 6      เมื่อจักนอนให้เอาน้ำล้างตีนเสียก่อนจั่งนอน 
ครองที่  7     ถึงวันศีลให้เอาดอกไม้ธูปเทียนสมมาผัวของตน และถึงวันอุโบสถให้แต่งออกไม้ธูปเทียน 
                 ไปเคนพระสังฆเจ้า 
ครองที่  8     ถึงวันศีลดับศีลเพ็งมานั้นให้นิมนต์พระสังฆเจ้า มาสูตรมุงคุณเฮียนและทำบุญใส่บาตรถวายทาน 
ครองที่  9     เมื่อพระภิกษุมาบิณฑบาตนั้น อย่าให้เพินครองท่า และเวลาใส่บาตรก็อย่าซูนบาตร และย่าม  
                 ใส่บาตรนั้นอย่าใส่เกิบกั้งฮ่ม ผ้าปกหัวอุ้มหลาน หรือถือเครื่องศาสตราวุธ 
ครองที่  10   เมื่อพระภิกษุเข้าปริวาสกรรม ซำฮะเบื้องต้นแล้วให้แต่งขันดอกไม้ธูปเทียน  
                 และเครื่องอัฏฐบริขารไปถวายทาน 
ครองที่  11   เมื่อเห็นพระภิกษุเจ้า กายมาให้นั่งยอมือไหว้ก่อนแล้วจั่งค่อยเจรจา 
ครองที่  12   อย่าเหยียบย่ำเงาพระภิกษุมีศีลบริสุทธิ์ 
ครองที่  13   อย่าเอาอาหารเหลือกินแล้วไปทานให้แก่พระภิกษุเจ้า และอย่าเอาไว้ให้ผัวกิน 
                 จะกลายเป็นบาปได้ อันใดในชาติหน้ากะมีแต่แนวบ่ดี 
ครองที่  14   อย่าเสพเมถุนกามคุณในวันศีลวันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ อย่าดื้อเฮ็ดได้ 

 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น “หวดนึ่งข้าวเหนียว”การสานหวดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตำบล             
เพ็กใหญ่ การสานหวดสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความรู้ที่สอนกันใน
ครอบครัว ผ่านการปฏิบัติและการลงมือทำ ไม่มีการจดบันทึกแต่เป็นการทำให้ดูและเป็นการทำมาเรื่อยๆกลาย
มาเป็น              ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีทุกคนต้องช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ต่อไป 
(ที่มา : งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่) 
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7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกสินค้าพื้นเมือง 
สินค้าพื้นเมือง  ได้แก่ 
๑.หวดนึ่งข้าว   
๒.ไม้กวาดทางมะพร้าว 
ของที่ระลึก   ได้แก่ 
๑.กระเป๋าผ้า   
๒.ผ้าพันคอ   
๓.ผ้าคมุไหล่ 
 
๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ำ 
ทุ่งพึงพืด  มี พ้ืนที่ประมาณ ๑,๕๓๐ ไร่ ๑ งาน  ๘๔  ตารางวา  ขณะนี้องค์การสวน

พฤกษศาสตร์ 
ขอนแก่น  สำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้ดูแลบางส่วนในการปรับปรุงให้เป็นแหล่งข้อมูลพันธุ์ไม้ต่าง ๆ  และเป็น
แหล่งศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว 

สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ คือฝนทิ้งช่วงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
เป็น 

พ้ืนที่รับน้ำของลุ่มน้ำมูลตอนบนลุ่มน้ำสาขา ห้วยเอก  มีลำห้วยธรรมชาติและลำห้วยขุดเพ่ิมเติม  รายละเอียด
ดังนี้  
 
ลำห้วยในตำบลเพ็กใหญ่ 
ลำดับที่ รายการ อยู่ในพื้นที่ 

๑ ลำห้วยหลุบม่วง  มีระยะทาง  ๑,๑๙๘  ก.ม.  กว้าง  ๒๗  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๑ 
๒ ลำห้วยทางควาย   มีระยะทาง  ๐.๓๐๐ ก.ม.  กว้าง  ๑๔  ม.  ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐  ม. ม.๑ 
๓ ลำห้วยโสกน้ำขาว   มีระยะทาง  ๐.๗๐๐  ก.ม.  กว้าง  ๑๖  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๑ 
๔ ลำห้วยฮ่องแซง   มีระยะทาง  ๑,๕๘๕  ก.ม.  กว้าง  ๑๘  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๖ 
๕ ลำห้วยฝายใหญ่   มีระยะทาง  ๐.๑๘๔  ก.ม.  กว้าง  ๑๘  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๖ 
๖ ลำห้วยวังเวินตอนบน  มีระยะทาง  ๑,๐๐๐  ก.ม.  กว้าง  ๑๒  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๒.๕๐ ม. ม.๕ 
๗ ลำห้วยวังเวินตอนล่าง  มีระยะทาง  ๑,๔๐๐  ก.ม. กว้าง  ๑๒  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๒.๕๐  ม. ม.๑๑ 
๘ ลำห้วยหิน  มีระยะทาง  ๑,๘๒๕  ก.ม.  กว้าง  ๑๘  ม.  ลกึเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ม.๒ 
๙ ลำห้วยสีดอฝั่งทิศตะวันออก มีระยะทาง  ๒,๒๙๐ ก.ม. กว้าง ๑๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ม.๒ 

๑๐ ลำห้วยสีดอฝั่งทิศตะวันตก  มีระยะทาง  ๑,๓๐๐  ก.ม. กว้าง ๑๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ม.๑๐ 
๑๑ ลำห้วยขุมปูนตอนล่าง   มีระยะทาง  ๑,๕๗๕ ก.ม. กว้าง  ๑๕ ม.ลึกเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ม.๓ 
๑๒ ลำห้วยขุมปูนตอนบน   มีระยะทาง  ๑,๒๖๓ ก.ม. กว้าง  ๑๕  ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ม.๓ 
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ลำดับที่ รายการ อยู่ในพื้นที่ 
๑๓ ลำห้วยทุมเชือก    มีระยะทาง  ๑,๐๐๐  ก.ม. กว้าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๙ 
๑๔ ลำห้วยหนองไผ่   มีระยะทาง  ๑,๑๙๐ ก.ม. กว้าง  ๑๔.๕๐  ม.  ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ม.๖,๔ 
๑๕ ลำห้วยหนองขาม   มีระยะทาง  ๐.๕๔๕  ก.ม. กว้าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๒.๕๐  ม. ม.๙ 
๑๖ ลำห้วยทางควาย   มีระยะทาง  ๑,๕๘๔  ก.ม. กว้าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ม.๙ 
๑๗ ลำห้วยอุปฮาด  มีระยะทาง  ๒,๓๘๘  ก.ม. กว้าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐ ม. ม.๘ 
๑๘ ลำห้วยบักนาย   มีระยะทาง  ๐.๕๗๕  ก.ม. กว้าง  ๑๑  ม.  ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ม.๖ 
๑๙ ลำห้วยหลักด่าน   มีระยะทาง  ๐.๖๕๐  ก.ม. กว้าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ม.๘ 

 (ระยะทางลำห้วย  ยาวรวมกันทั้งสิ้น  ๒๒,๕๕๒ เมตร หรือ ๒๒.๕๕ กิโลเมตร) 
 
สระน้ำสาธารณะประโยชน์ในตำบลเพ็กใหญ่  
ลำดับที่ รายการ อยู่ในพื้นที่ 

๑ สระประทุมวัน กว้าง ๑๒๐ ม.  ยาว ๒๒๐ ม. ลึก ๕ ม. พ้ืนที่การเกษตร ๒,๐๐๐ ไร่ ม.๑ 
๒ สระเย็น  กว้าง  ๑๑๕  ม.  ยาว ๒๔๕  ม.  ลึก ๕ ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๓,๒๙๑ ไร่ ม.๒ 
๓ สระแก  กว้าง  ๕๐  ม.  ยาว ๘๐ ม. ลึก ๓  ม. พ้ืนที่การเกษตร  ๓๗๑  ไร่ ม.๓ 
๔ หนองขุมปูน  กว้าง  ๘๐  ม.  ยาว ๑๒๐ ม.  ลึก  ๔  ม. พ้ืนที่การเกษตร  ๓๗๑  ไร่ ม.๓ 
๕ สระแก  กว้าง  ๔๐  ม.  ยาว  ๔๐  ม.  ลึก  ๖  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๑๗๕  ไร่ ม.๔ 
๖ สระวัด  กว้าง  ๔๐  ม.  ยาว  ๖๐  ม.  ลึก  ๔  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๑๗๕  ไร่ ม.๔ 
๗ สระคูขาด  กว้าง ๑๑๐ ม.  ยาว  ๒๕๐  ม.  ลึก  ๕  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๑,๙๗๘  ไร่ ม.๕ 
๘ สระวัด  กว้าง  ๓๕  ม.  ยาว  ๖๐  ม.  ลึก  ๓  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๑,๓๑๘  ไร่ ม.๖ 
๙ สระแก  กว้าง  ๗๐  ม.  ยาว  ๑๑๙  ม.  ลึก  ๓.๕๐  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๒,๗๑๕  ไร ่ ม.๗ 

๑๐ สระร้อยดี  กว้าง  ๑๒๐  ม.  ยาว  ๑๖๐  ม.  ลึก  ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๒,๗๑๕  ไร ่ ม.๗ 
๑๑ หนองผักท่อ  กว้าง  ๑๐๐  ม. ยาว  ๑๘๐  ม. ลึก ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๓,๑๖๘  ไร่ ม.๘ 
๑๒ สระหนองขาม กว้าง  ๔๐  ม.  ยาว  ๖๐  ม.  ลึก  ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๔,๐๓๖ ไร ่ ม.๙ 
๑๓ สระหนองโก  กว้าง  ๖๐  ม.  ยาว  ๑๐๐  ม. ลึก  ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๒,๑๔๕  ไร ่ ม.๑๐ 

 

ประเภทแหล่งน้ำในตำบลเพ็กใหญ่ 
๑)  บ่อน้ำตื้น        ๔๐ แห่ง 
๒)  บ่อบาดาล          ๓ แห่ง 
๓)  ประปาหมู่บ้าน         ๙ แห่ง 
๔)  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  ฯลฯ              ๑๙ แห่ง 
๕)  สระน้ำในไร่นา      ๒๑๐ แห่ง 
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๘.๒ ป่าไม้ 
โนนแท่นพระ พ้ืนที่  ๒๓๕  ไร่ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา เป็นพื้นที่โนนสูง เคยเป็นที่อยู่อาศัยของ

ขอม 
สมัยประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อสิบกรี   ที่ประชาชนตำบลเพ็กใหญ่นับถือ  และเป็นสถานที่จัด
งานประเพณีสรงกู่ , จัดงานบุญบั้งไฟของตำบลเพ็กใหญ่ 
  โคกทำเล พ้ืนที่ ๓๕๒  ไร่  ๓  ตารางวา เป็นโคกท่ีมีพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติขึ้นเป็นแหล่งอาหาร
ของชาวบ้านแถบนั้น  คือการเก็บเห็ด      
 

๘.๓ ภูเขา 
เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่เป็นลักษณะที่ราบลุ่มจึงไม่มีภูเขา 

 
๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ป่าโคกทำเล  เป็นโคกที่มีพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติขึ้นเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน 
(๒) โนนแท่นพระ  เป็นที่อยู่อาศัยของขอมสมัยประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อ

สิบกร ี         
ที่ประชาชนตำบลเพ็กใหญ่นับถือเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสรงกู่และจัดงานบุญบั้งไฟ 
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ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่  12 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12   พ.ศ.  2560 - 2564   ได้น้อมนาหลัก  
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 โดยการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ครั้งนี้ สานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สคช .) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด  10 ยุทธศาสตร์                 
โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
    ในสังคมไทย  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

          10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทาง 

การศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และ ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่
คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คน
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ  ประกอบด้วย  
 

(๑.๑ ) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรม 
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ที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

(๑.๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า  

อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

(๑.๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาท ิปรับระบบบริหารจัดการ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

(๑.๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาท ิ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

(๑.๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการ 
คลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ  

(๑.๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาท ิผลักดนั 
ให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง อาทิ กำหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการ
ความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมาทาให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความ 

เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
กลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจากัดในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึง
จาเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไข
ปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

(๒.๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายต่ำสุดสามารถเข้าถึง 
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง  

(๒.๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี 
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  

(๒.๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง 
การเงินฐานรากตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่
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ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบล
ที่ทาหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น แม่ข่าย 

(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของ 

เศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจ
รายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มี
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ ทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

(๓.๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวมทั้งในด้านการคลัง อาท ิเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด 
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ  

(๓.๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการ
ลงทุน เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความ
สะดวกด้านการค้าการ ลงทุน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น | vii กรรมกร สีกาก ี

(๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐาน 

การผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง การดารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่า
ไม ้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้า
ในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น 
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้า 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย แนวทางการ
พัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

(๔.๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง 
ยั่งยืนและเป็นธรรม  

(๔.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และ 
ยั่งยืน 

(๔.๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(๔.๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๔.๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๔.๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(๔.๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และ  
(๔.๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
     และย่ังยืน 
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ 

ความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
และภัย คุกคาภายในประเทศ ได้แก่ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ  การสร้าง
สถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น 
การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้าง
รายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มี ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาสำคัญ 
ประกอบด้วย 

(๕.๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบัน 
หลักของชาติ 
 

(๕.๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ 
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

(๕.๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ 
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

 
(๕.๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง อำนาจอธิปไตย 
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และสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ 
(๕.๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่าง 

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน 
(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีสำคัญต่อการ พัฒนา 

ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส  ระบบและกระบวนการ 
ยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ  การ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ 
การลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 

(๖.๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ 
โปร่งใส ทันสมัยคล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

(๖.๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ 
คลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 

(๖.๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้ 
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ 

(๖.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ 
ประชาชน 

ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
(๖.๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส  

และยุติธรรม  
(๖.๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง 

กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
 

(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้าน 

ความต่อเนื่องในการดาเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทาให้มีข้อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การ
พัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ
ขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานใน
ภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอา นวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนา
ด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ  ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพา
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ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา) 
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 

(๗.๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาท ิพัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน 
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบ
ขนส่งทางนำ้ 

(๗.๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาท ิการ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจาก 
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 

(๗.๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาท ิพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทาง
การค้า 

(๗.๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาท ิจัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความม่ันคงในการผลิต 
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

(๗.๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาท ิพัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของ 
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ 

(๗.๖) พัฒนาระบบน้าประปา อาท ิพัฒนาระบบน้าประปาให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง และการ 
บริหารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพ 

จากปัจจัยความได้เปรียบด้าน  แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 

(๘.๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ 
เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยี
ที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๘.๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาท ิส่งเสริม 
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกจิของไทย และ 

(๘.๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิการเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี 
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(๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคม 

เฉพาะของพ้ืนที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการ
ผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความ
เจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับ
การค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค 
นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนา
จึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย  รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจาน
วนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการ ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนแนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 

(๙.๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา
ภาคเหนือ 

ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่
เป้าหมายการพ่ึงตนเองพัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนา พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย 

(๙.๒) การพัฒนาเมือง อาท ิพัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่า 
อยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ 

(๙.๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาท ิพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น 
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

(๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิด 

เสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง 
และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดาเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
โดยกำหนดเป็นแนวทางการดาเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี  เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดาเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น 
การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็น
ฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วน
ขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และ
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 

(๑๐.๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 
สำหรับสินค้าและบริการของไทย 
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(๑๐.๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ 
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพ่ืออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(๑๐.๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
ที่โดดเด่นในภูมิภาค 

(๑๐.๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
(๑๐.๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(๑๐.๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค และนานา
ประเทศ (๑๐.๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
(๑๐.๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้าน 

ที่เก่ียวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
(๑๐.๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ 
(๑๐.๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)  
พ.ศ. 2561 – 2564  

๑.๓.๑ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ใน 

ห้วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้  
 

“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และ  
โลจิสติกส์  สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กำหนดประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  รวม 3 ประเด็นการพัฒนา 
รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป 
การเกษตร  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑) วัตถุประสงค์  
๑.๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  
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1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร  
๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด  

๒.๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  
๒.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
2.3) จานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
๓.๒) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก  
3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า  
3.4) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ  
และโลจิสติกส์ 

๑) วัตถุประสงค์  
๑.๑) เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด  
๑.๒) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด  

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
๒.๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
๒.๒) ผลิตภาพแรงงานที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ  
3.2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์  
๓.3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ  
๓.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

๑) วัตถุประสงค์  
1.1) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน  

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
2.1) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
2.2) มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7  

๓) แนวทางการพัฒนา  
๓.๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๓.๒) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
๓.๓) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
3.4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 
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๑.๓.๒  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2565   
 

วิสัยทัศน์   “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 
พันธกิจ            1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม                    
                      2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรง 
กับความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง               
  3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City     
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

  1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 3 
  2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่   
  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม  

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวช้ีวัด 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
      แนวทางการพัฒนา   
            1. ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตร 
             2. เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs 
             3. เพ่ิมขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
             4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
    ๑. มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 

     ๑.๑ ข้าว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
     ๑.๒ มันสำปะหลัง  เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
     ๑.๓ อ้อย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

    ๒. รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 3 ต่อปี 
    ๓. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 28.5 
(ระหว่างปี 2561 – 2564) 
    ๔. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
     แนวทางการพัฒนา   
            1. สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
            2. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             3. พัฒนาระบบด้านสุขภาพ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
๑. สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉลี่ยของจังหวัด (79 ปี) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3  
๒. คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ.  เพ่ิมร้อยละ 0.5 ต่อปี 
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๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของทุกสังกัด เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 3 ต่อปี 

๔. สัดส่วนผู้สูงอายุ  ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน                 
ร้อยละ 100 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      แนวทางการพัฒนา   
            1. บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
             2. สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

             4. อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

๑. พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 15,000 ไร ต่อปี 
๒. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  

เฉลี่ยร้อยละ 74.22 (ระหว่างปี 2561 – 2564) 
๓. คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี  ร้อยละ 77 
๔. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 4,200ไร่ ต่อปี 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     แนวทางการพัฒนา   
            1. ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 

            2. การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
            3. รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร้อยภายใน 

            4. การปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
            5. ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด    

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
๑. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี  
๒. ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

(ตามเป้าหมายที่กำหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง  
๓. ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

(ตามเป้าหมายที่กำหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง 
๔. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 ๔.๑ จำนวนหมู่บ้านสีขาว เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
    ๔.๒ จำนวนหมู่บ้านสีแดง  ลดลง  ร้อยละ 0.5 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   
(Smart City)  และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  
: MICE City) 
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      แนวทางการพัฒนา   
            1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Smart City ครอบคลุม 6 ด้าน ตามแผน 
Khonkaen Smart City 2029 เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
             2. การส่งเสริมนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 
             3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน MICE City 

   ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
๑. จำนวนงาน MICE ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อปี  
๒. จำนวนสถานที่ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ  

Thailand MICE Venue Standard (TMVS) เพ่ิมข้ึน 3 แห่ง ต่อปี 
๓. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city 2029  

ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 
พันธกิจ   

 ๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
๒. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๓. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 

ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
 ๔. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

เป้าประสงค์รวม 

 ๑. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
 ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 ๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
 ๔. เพิ่มมูลค่าการค้า  การลงทุน  และการบริการ  จากการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                     เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศ 
                      อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 
“ถนนสู่นา  ไฟฟ้าสู่ทุ่ง  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง   สังคมก้าวหน้า  เน้นแก้ไขปัญหายาเสพติด   

                            พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้นำการศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่” 
 

พันธกิจ      ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
       ๒. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
       ๓. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา สวัสดิการสังคม 
       ๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพ่ิมมูลค่าการผลิต และการตลาด 
       ๕. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
       ๖. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
        ๗. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
 
        ๘. พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
                            และทรัพย์สินของประชาชน 
                ๙. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                ๑๐. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงาน 
                            และการบริการประชาชน 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่โดยการ 

วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร  เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน 
(Weakness)  โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat)  เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ ไป
กำหนดกลยุทธ์การทำงาน ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ๖  ด้าน  ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การพัฒนาด้านการเกษตร   
๒.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดทำผังเมือง 
๓.  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๒.  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
๓.  การพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
๔.  การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๕.  การสนับสนุนสวัสดิการสงัคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
๖.  การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน                                                                          
๒.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ำ ระบบกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ              
๓.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน                                                                
๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.   การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  
๒.   การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
๓.   การลดปัญหายาเสพติดเพ่ือขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
๔.   การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
๕.   การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
1.  การบริหารจัดการ  การจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                          
๒.  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้                         
๓.  การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
๔.  การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                  
๕.  การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน           
๒.  การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
(๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ

สนับสนุน 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน 

(๒) เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร  
(๓) ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้   มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน 

และมีคุณธรรม  จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้ 
(๔) ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ที่มีคุณภาพ  
(๕) ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม   มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย 

บนความเข้าใจความหลากหลาย 
(6) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สร้างงาน  สร้างรายได้  และกระจายรายได้สู่ชุมชน  โดยมีการ 

แข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน   
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(๗) ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร 
(๘) บริหารจัดการน้ำเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน   น้ำท่วมและคุณภาพน้ำ   

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและเอกชน 
(๙) บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนภายใต้ 

การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น 
(๑๐) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
(๑๑) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   

วิจัยและนวัตกรรม 
(๑๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
(๑๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังเชิงรุก 
(๑๔) ร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม 

อาเซียน 
(๑๕) บูรณาการแผนดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางการเมืองและความ

มั่นคง เศรษฐกิจ  
และสังคมและวัฒนธรรม 

(๑๖) การสร้างและขยายโอกาสทางการค้า 
 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

(๑.๑) จำนวนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 
(๑.๒) จำนวนจุดที่ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนและไฟสว่างสาธารณะ 
(๑.๓) จำนวนแหล่งน้ำที่มีการพัฒนา 
(๑.๔) จำนวนโครงการก่อสร้างระบบประปาและปรับปรุงระบบประปา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(๒.๑) จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
(๒.๒) จำนวนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมท่ีได้รับการช่วยเหลือ 
(๒.๓) จำนวนกิจกรรมทางศาสนา 
(๒.๔) อัตราการเจ็บป่วยลดลง 
(๒.๕) จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
(๒.๖) อตัราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ประชาชน  
(๒.๗) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(๓.๑) จำนวนต้นไม้ท่ีปลูก 
(๓.๒) จำนวนพื้นที่ป่าไม้ในตำบล 
(๓.๓) ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง 
(๓.๔) จำนวนโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
(๓.๕) จำนวนโครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๔.๑) จำนวนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จัดขึ้น 
(๔.๒) จำนวนโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดขึ้น 
(๔.๓) จำนวนผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
(๕.๑) ร้อยละของประชากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมการเมืองท้องถิ่น 
(๕.๒) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่องานราชการ 
(๕.๓) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
(๖.๑) จำนวนบุคลากรที่ได้รับความรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
(๖.๒) จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น 

ประชาคมอาเซียน 
(๖.๓) จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอาเซียน 
๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
(๑.๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๑.๒) เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(๒.๑) ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้   มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและมีคุณธรรม   

จริยธรรมสู่สังคมฐานความรู้  
(๒.๒) ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี

คุณภาพ 
(๒.๓) ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม   มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบน

ความเข้าใจความหลากหลาย 
(๒.๔) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สร้างงาน  สร้างรายได้  และกระจายรายได้สู่ชุมชน  โดยมีการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรมภายใต้การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๓.๑) ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร 
(๓.๒) บริหารจัดการน้ำเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน   น้ำท่วมและคุณภาพน้ำ โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและเอกชน 
(๓.๓) บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วม 

ของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๔.๑) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุข   
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
(๕.๑) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย

และนวัตกรรม 
(๕.๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
(๕.๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
(๖.๑) ร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
(๖.๒) บูรณาการแผนดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางการเมืองและความม่ันคง  เศรษฐกิจ และ

สังคมและวัฒนธรรม 
(๖.๓) การสร้างและขยายโอกาสทางการค้า 

๒.๖  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรจัดทำระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการและสร้างความเป็น
เอกภาพในกลไกการบริหารจัดการน้ำ 
๒.พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยความม่ันคงและการใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 
๓.พัฒนา  ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  ให้มีคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมใหม่ 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.จำนวนแหล่งน้ำที่เพ่ิมข้ึน 
๒.จำนวนโครงการที่อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 
๓.จำนวนถนนที่ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม 
๔.จำนวนอาคารที่ก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซม 
๕.จำนวนระบบประปาที่ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม 
๖.จำนวนการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนและไฟสว่างสาธารณะ 
๗.จำนวนสถานีสูบน้ำที่ก่อสร้าง 
๘.จำนวนครั้งที่สำรวจแนวเขตและจัดทำผังเมืองรวม 
๙.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว      
๑๐.จำนวนโครงการที่พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.พัฒนาเด็กให้มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมโดยให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม   
ครอบครัวอบอุ่น  ปลูกฝังความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม                                                 
๒.สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย 
๓.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  การทำการเกษตร 
ตามแนวทฤษฎีใหม่  สร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและการดำรงชีวิตในระดับครัวเรือน                                   
๔.ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือให้เกิดแนวทางในการนำไปสู่ขบวนการวิสาหกิจชุมชน 
๕.เสริมสร้างประชาชนให้แข็งแรง  ให้ลด  ละ  เลิก  พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
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และดูแลสุขภาพตนเอง     
๖.พัฒนา  ถ่ายทอด  และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์  แผนไทย  การแพทย์พ้ืนบ้านการแพทย์ทางเลือก  
และสมุนไพร              
๗.การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคอุบัติใหม่                                                 
๘.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรักษาและฟ้ืนฟูผู้บาดเจ็บเพื่อลดการสูญเสียชีวิต 
๙.ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชนพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้าง
นิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๑๐.สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน                                        
๑๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุ่นรวมถึงผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดี 
๑๒.พัฒนาแหล่งเรียนรู้  องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสร้างสรรค์งานศิลป์
ระดับท้องถิ่น        
๑๓.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็ก  เยาวชนและประชาชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
ปลูกจิตสำนึกค่านิยม และคุณค่าความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดระดบักลยุทธ์ 
๑.จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                             
๒.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและให้ความรู้เด็กนักเรียน 
๓.จำนวนโครงการที่อบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง                                             
๔.อัตรารายได้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน                 
๕.จำนวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมขึ้น 
๖.จำนวนผู้ป่วยลดลง                             
๗.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
๘.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
๙.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย                                     
๑๐.จำนวนโครงการที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
๑๑.จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ   
๑๒.จำนวนครอบครัวด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ                                          
๑๓.จำนวนสตรีที่ได้รับการพัฒนาบทบาทต่อสังคม 
๑๔.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่เทคโนโลยีในการฟ้ืนฟูบำรุงดิน  รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอาสาสมัคร                            
๒.ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 
๓.เพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนด้วยการพัฒนาและปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  และวางระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึงและเป็น
ธรรม  รวมทั้งการพัฒนาและฟ้ืนฟูประปาผิวดินและบาดาล     
๔.สร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
๕.เพ่ิมความสมบูรณ์และพ้ืนที่ป่า               
๖.จัดทำแนวเขตป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนและป้องกันรักษาป่าเชิงรุก                           
๗.ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๘.จัดระบบการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ                        
๙.ให้มีการจัดเก็บค่าบริการและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น         
๑๐.สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มธุรกิจชุมชน  และเอกชนในการจัดการและเพ่ิมมูลค่าขยะอย่างครบวงจรเพ่ือนำ
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุดและเหลือเป็นภาระในการกำจัดน้อยที่สุด 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.จำนวนโครงการที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดิน                           
๒.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์                            
๓.จำนวนเกษตรกรที่นำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการเกษตรเพิ่มข้ึน 
๔.จำนวนแหล่งน้ำที่พัฒนา                       
๕.พ้ืนที่กักเก็บน้ำมีเพ่ิมข้ึน                       
๖.ปริมาณน้ำที่กักเก็บมีเพ่ิมมากข้ึน              
๗.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัด 
๘.จำนวนพื้นที่ป่าท่ีเพ่ิมข้ึน                      
๙.จำนวนต้นไม้ท่ีปลูกเพ่ิมข้ึน                   
๑๐.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๑๑.จำนวนโครงการที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน 
๑๒.จำนวนจัดระบบการบำบัดน้ำเสียที่ก่อสร้าง 
๑๓.จำนวนครัวเรือนที่รับถังขยะและชำระค่าบริการจัดเก็บขยะภายในตำบล              
๑๔.จำนวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.จัดระบบป้องกันและระงับเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ              
๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปพร. ได้รับการฝึกทบทวนทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
๓.จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับภัย                      
๔.จัดทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
๕.สร้างเครือข่ายการประสานงานในระดับท้องถิ่นในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย    
๖.ดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเชื่อมโยง 
ในทุกระดับ และแจกจ่ายน้ำทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่เน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอด 
ช่วงหน้าแล้ง 
๗.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายและบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข                               
๘.สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปลอดยา  และปลอดอบายมุข                    
๙.รณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนช่วยกันลดยาเสพติดในหมู่บ้านโดยพยายาม 
ไม่ให้มีการขาย ไม่มีการเสพไม่มีการผลิต 
๑๐.ประสานความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยจากการจราจรทางถนน                        
๑๑.รณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล     
๑๒.การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณทางร่วมทางแยก                 
๑๓.พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย 
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๑๔.เสริมสร้างความสงบสุข  ความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน                                 
๑๕.จัดชุดลาดตระเวนความปลอดภัยภายในตำบล 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.มีระบบป้องกันและระงับเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ                       
๒.จำนวนโครงการที่อบรมทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของ อปพร.                              
๓.จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับภัย                         
๔.มีแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
๕.มีเครือข่ายการประสานงานในระดับท้องถิ่นในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย                                 
๖.จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 
๗.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                           
๘.จำนวนโครงการที่พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมน่าอยู่                        
๙.จำนวนหมู่บ้านปลอดยาเสพติด  ๑๐๐% 
๑๐.จำนวนโครงการที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยทางถนน                       
๑๑.จำนวนจุดเสี่ยงที่มีการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
๑๒.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการสร้างความสงบสุขความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.รักษาวินัยการเงินการคลัง  โดยบริหารการจัดเก็บภาษีรายได้  รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐ 
ให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
๒.พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ  เพ่ือให้คนมีศักยภาพและความสามารถ 
ในการแข่งขัน                              
๓.พัฒนารูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง มุ่งเน้นการจัดการความรู้ 
และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔.การพัฒนาปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งมีค่านิยมและพฤติกรรมที่
เหมาะสม                                    
๕.ปรับโครงสร้างราชการและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ 
๖.สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ 
อย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใสและสะอาดและปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมให้ประชาชน
ร่วมกันต่อต้านทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๗.ปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็น เชิงรุกมากข้ึนในรูปแบบการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ 
ศูนย์บริการร่วม 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.อัตราร้อยละการจัดเก็บภาษีเพ่ิมมากข้ึน 
๒.จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร                                      
๓.จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน 
๔.จำนวนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องทันสมัยที่เพ่ิมข้ึน                            
๕.จำนวนโครงการที่พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๖.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ิมมากข้ึน                                     
๗.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในวงราชการ 
๘.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการเพ่ิมมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                          
๒.พัฒนาระบบสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.จำนวนโครงการที่เพ่ิมศักยภาพพัฒนาบุคลากร 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(ตามเอกสารแนวขวางแนบท้าย) 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
(ตามเอกสารแนวขวางแนบท้าย) 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แผนพัฒนาห้าปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนห้าปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำ
โครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาห้าปีไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  นับวันยิ่งมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทำให้การใช้ 
จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ  งบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้วต้องเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด   โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการทุกโครงการ 
เพ่ือเป็นการรับประกันได้ว่าสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    ได้ดำเนินการไปเกิดประโยชน์กับ
ประชาชนมากน้อยเพียงใด มีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่    
  การวางแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อยู่ภายใต้หลักการวิเคราะห์
งบประมาณ  วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรเพ่ือให้การจัดสรรบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
และมีความเป็นไปได้ 

(๑)  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
(๑.๑)  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  ประเทศ  และต่างประเทศใน 

เรื่องทีส่่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตามท่ีกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน  ๑๐ ประเทศ   

ได้รวมตัวจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian Nations  
หรือ ASEAN) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี  
๒๕๑๐ ถึง ๒๕๓๔  สมาคมเอเซียนให้ความสำคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และ
เสถียรภาพในภูมิภาค ต่อมาในปี ๒๕๓๕  ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free 
Trade Area) หรือ อาฟต้า  (AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหว่างกันเหลือร้อยละ ๐-๕  เป็นที่เรียบร้อยเมื่อ
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ปี  ๒๕๕๑  ซึ่งได้ส่งผลให้ปัจจุบันบริบททางการเมือง   เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้ งความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของกลุ่มประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก    โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง  คือ  จีนและอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป  อีกท้ังได้เกิดปัญหา
ความท้าทายความมั่นคงในรูปแบบใหม่  เช่น  โรคระบาด  การก่อการร้าย  ยาเสพติด การค้ามนุษย์  
สิ่ งแวดล้อม ภัยพิบัติ ทำให้อาเซียนจำเป็นต้องปรับตัว  เพ่ือให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ ประกอบกับ  ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปี ๒๕๕๐ (๒๐๐๗)  ณ  เมืองเบซู 
ประเทศฟิลิปปินส์   ผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 
Community–AEC)  ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ประกอบด้วย 
 ๑) เพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ได้อย่าง
เสรี 
 ๒) เพ่ือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค  ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและ 
สมาชิกใหม่ 
 ๔) เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก  โดยผ่านการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี 
(FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 
 การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในปี  
๒๕๕๘    ในกรณีของประเทศไทย ส่วนที่สำคัญคือการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นใน
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่นไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ 
ให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นจำเป็นต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนโดยกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี  ๒๕๕๘ ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น  ๗  ด้าน   ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้เกิด
การรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 (๒) การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิมมาก
ขึ้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ โดย
อาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิต
แบบใหม่  เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
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 (๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม  ซึ่ งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่ างเป็นระบบ   โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
เพ่ือสร้างความรัก ความหวงแหน ในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการก ารทำงานร่วมกันในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคม
และสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี  อาทิ  โรคระบาด  ความ
ขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม  ข้ามชาติ  อาทิ  ยาเสพติด  การค้ามนุษย์  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่กำหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก  กลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
นอกจากนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  ซึ่ง
จะทำให้ชุมชนมีการดำรงชีวิต         ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 (๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการกำหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความม่ันคง 
 (๖) การจัดการด้านการศึกษา  ภาษา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนได้โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัด
การศึกษา  โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาค
อาเซียนเพ่ือการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่า ง
ประเทศสมาชิกและนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทำให้ประชาชนเกิดการเรี ยนรู้ที่ทันสมัย มี
ความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำข้อมูลที่จำเป็นต่อแรงงาน
ต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ สำหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสิ่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือนบ้านในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนใน
เขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติต่อกัน ซึ่งมักจะมี
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 
 (๗) การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 

(๑.๒)  กรอบแนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ได้กำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและ
ความเป็นอสิระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและ
มีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น 
ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพ่ิมข้ึนและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ได้
กำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากข้ึน 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคปัจจุบัน จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะ
มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน ประชาชนสามรถ
พ่ึงพาตนเองได้ด้วย   และยังเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

(๑.๓)  หลักการพื้นฐานในการวางแผน 
   การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน  ๔   ประการด้วยกัน  คือ 

(๑) การวางแผนจะต้องสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  (Contribution  to  
Purpose  and  Objectives)  ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญว่าเป้าหมายของแผน
ทุกแผนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอำนวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
สัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้จุดประสงค์ของกลุ่ม
บุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก
อย่างจริงใจ 

(๒) การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primary  of  Planning)  ซึ่ ง
กระบวนการจัดการประกอบด้วย  การวางแผน  (Planning ) การจัดองค์การ (Organizing)  การบริหารงาน
บุคคล  (Staffing)  การสั่งการ  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อน  
ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอ่ืน  ๆ ดำเนินไปด้วยความสอดคล้อง 

(๓) การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารงานทุกคน  (Pervasive of  Planning)  การวางแผนงานของ
ผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องทำแล้วแต่ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้เพราะการบริหารในระดับที่
ต่างกันต่างก็มีความรับผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จในการวางแผนจึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

(๔) ประสิทธิภาพของแผนงาน  (Efficiency of  Plans)  ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผนซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนซึ่งประหยัดและ
คุ้มค่า  เช่น  การใช้เวลา  เงิน  เครื่องมือ  แรงงานและการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกใน
องค์การหลักการพื้นฐาน  ๔  ประการ  นี้นับว่ามีส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในด้านการวางแผนให้
องค์การประสบความเจริญก้าวหน้า 

(๑.๔)  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
(๑) การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการวางแผนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนำมาพิจารณากำหนด

จุดมุ่งหมายและกิจการต่าง ๆ ที่จะดำเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มทำงานได้ข้อมูลที่มาจาก



 

 

63 

แหล่งที่เชื่อถือไม่ได้   จะทำให้การวางแผนงานนั้นเกิดการผิดพลาด  ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการ
กำหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่ง 

(๒) การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า   ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะทำงานในเชิงรับมากกว่า         
เชิงรุก  เขาจะไม่สามารถทำการวางแผนที่ดีได้เลยฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็น
คนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม  แผนที่วางไว้อย่างเหมาะสมและ
เข้าใจการดำเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 

(๓) การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทำให้การ
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่า ถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว  แผนที่
กำหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่า การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการ
รวบรวมการวิเคราะห์สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้ว ผลของ
แผนที่จะออกมาดีนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ 

(๔) การดำเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการนำความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจำเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการดำเนินการในบาง
กรณีบ้าง              ซึ่งจะนำผลดีมาสู่องค์การ 

(๕) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดในการวางแผน บางครั้งเหตุการณ์
ต่าง ๆ             ที่เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามารถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  อาจจะ
นำไปสู่การต่อต้านจากกลุ่มคนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่งผลต่อ กระบวนการวางแผนที่ เกิดขึ้นขาด
ประสิทธิภาพ 

(๖) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจำกัดมาจากปัจจัยภานอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะ
ปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การทำนายและคาดการณ์  เช่นการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาลหรือ
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจทำให้การดำเนินงานตามแผนประสบ
ปัญหายุ่งยากได ้

(๑.๕) การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
พัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ดังนี้ 

(๑) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส SWOT   
Analysis   (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร  เพ่ือช่วยในการกำหนดจุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส  (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม  (Threat)  เพ่ือนำ
ผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน   นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ   ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร  โดยใช้ SWOT Analysis  โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อม
องค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน   ดังนี้ 



 

 

64 

(๑) ปัจจัยภายนอกองค์กร  ได้แก่  
 ๑.๑ กฎหมาย  
 ๑.๒ การเมือง  
 ๑.๓ เศรษฐกิจ  
 ๑.๔ สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
 ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ปัจจัยภายในองค์กร   ได้แก่  
 ๒.๑ โครงสร้างขององค์กร 
 ๒.๒ นโยบายผู้บริหาร 
 ๒.๓ การบริหารจัดการ 
 ๒.๔ ทรัพยากรบุคลากร 
 ๒.๕ การบริการสาธารณะ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
โอกาส (O) 
๑) พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้  อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
๒) พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้ นายก อบต.มีวาระการดำรงตำแหน่ง 

คราวละสี่ปี  เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น 
๓)  เป็นองค์กรทีมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจาก

รฐับาลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
๔)  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เช่น แหล่งน้ำที่สมบูรณ์มีความหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ

บริโภค-อุปโภคของประชาชน และเหมาะแก่การปลูกพืชได้ทุกชนิด 
๕)  มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเหมาะแก่การส่งเสริม

การค้าชุมชนและพัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว 
๖)  มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษาซึ่งมีความพร้อมและมี

ศักยภาพในการจัดการศึกษา 
๗)  มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
๘)  มีวัดหลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีความสามัคคีร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียม

ประเพณี 
อันดีงาม 

อุปสรรค (T) 
๑) การถ่ายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจากหน่วยงานต่างๆ ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มี 

ความรู้เฉพาะด้าน 
๒)  การบริหารงานโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทำให้นโยบายไม่มีความต่อเนื่อง 
๓)  มีระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้ไม่เต็มที่ 
๔)  ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ  IT ในการให้บริการประชาชนแบบ one stop 

service 
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๕)  การมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจและการตรวจสอบการบริหารงานของภาคประชาชนยังมี
น้อย 

๖)  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในวัยรุ่น 
๗)  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง  งบประมาณรายได้มีจำนวนน้อย แต่ความต้องการของ

ประชาชนมีมากทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม 
 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 
จุดแข็ง  (S) 
๑) เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน  ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ  และมีระเบียบ

ข้อ 
กฎหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

๒)  เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

๓)  เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจึงสามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชน
และสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็ว 

๔)  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาได้ภายใต้กรอบกฎหมาย 

๕)  มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมใช้
งานทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

๖)  ระบบการทำงานในองค์กรมีการเรียกประชุมพนักงานเพ่ือแจ้งให้ทราบเรื่องต่างๆ และติดตามผล
การทำงานของแต่ละส่วนเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันประจำทุกเดือน 

๗)  มีการทำงานโครงการหลักประกันสุขภาพตำบลร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็ก
ใหญ ่

จุดอ่อน  (W) 
๑) การมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ   ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่น 
๒) โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ได้ครบถ้วนขาดประสิทธิภาพ 
๓) การดำเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนมากทำให้

ความ 
รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด 

๔) ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามี
เสี่ยง 

ต่อการตัดสินใจผิดพลาด 
๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
โดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ประชาชนในตำบลมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ภารกิจในการพัฒนาตำบลและเห็นความสำคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น   แต่เนื่องจาก
ขนาดของพ้ืนที่ตำบลมีขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่ท่ีประสบปัญหาภัยธรรมชาติซ้ำซากทำให้ประชาชนเดือดร้อนใน
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เรื่องของการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ำเพ่ือการเกษตร   เกิดปัญหาเรื่องผลผลิตทาง
การเกษตรไม่ได้ตามเป้าหมาย   ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนและมีหนี้สินตามมาเป็นจำนวนมาก   ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุขดีขึ้นตามลำดับ และมีการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการ
สัญจรภายในหมู่บ้านทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกเส้นทาง ด้วยงบประมาณของ
ท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจำกัด การบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาจึงต้องวางมาตรการแนวทางการบริหารใน
อนาคตให้ทันและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์
ถนนสู่นา  ไฟฟ้าสู่ทุ่ง  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง    
สังคมก้าวหน้า  เน้นแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้นำการศึกษา   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมทีม่ีคณุภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การเสรมิสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพัฒนาสู่มหานคร 
แห่งอาเซยีน 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาจังหวัด การยกระดับการพฒันาเศรษฐกิจ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขันและเช่ือมโยงโอกาสจาก

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

การเสรมิสร้างความมั่นคงและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอจัฉริยะ 

และเมอืงแหง่การประชุมสมัมนา 

การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท.            

ในเขตจังหวัด 

การยกระดับการพฒันา

เศรษฐกจิและเพิ่มขีด

ความสามารถทางการ

แข่งขัน 

การพัฒนาคนและสงัคมทีม่ี

คุณภาพ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

 

การเสรมิสร้างความมั่นคงและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

การเพิม่ศักยภาพของจังหวัดเพื่อเช่ือมโยงโอกาส

จากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

การเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ความมั่นคง การสร้างความสามารถ   

ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม 

การสร้างการเตบิโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดลุและพัฒนา

ระบบการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ 

ฉบับที่ ๒๐ 

การเสรมิสร้างและพฒันา

ศักยภาพทุนมนุษย ์

การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ำใน

สังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

การเสรมิสร้างความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการพฒันา

ประเทศสู่ความมัง่ค่ัง        

และยังยืน 

การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ               

โลจสิติกส ์

 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง 

และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพือ่การพัฒนา 

แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาศักยภาพการ

ผลิตการเกษตรและ

อุตสาหกรรมแปรรปู 

การพัฒนาขีด

ความสามารถทางการ

แข่งขันด้านการค้า              

การบริการและโลจสิติกส ์

การเพิม่ศักยภาพการ

ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
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1.โครงการอบรมการจัดทำผังเมืองรวม                                          

2.โครงการสำรวจแนวเขตและการทำแนวเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ อบต.เพ็กใหญ่                                         

3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โนนแท่นพระ                                         

4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก                           

ภายในโนนแท่นพระ                                                                  

5.โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.                              

พร้อมบ่อพัก คสล.                                                                  

6.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก                                               

7.โครงการขยายถนน คสล.                                                         

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.                                             

9.โครงการขยายถนน คสล. พร้อมก่อสร้างร่องระบายน้ำ           

10.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.                                 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.                                   

12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก                     

13.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ                                               

14.โครงการขุดร่องระบายน้ำธรรมชาติ(ร่องดิน)                            

15.อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค                                

16.อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   

17.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก                                             

18.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์                                       

19.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ                                     

20.โครงการยกระดับถนน คสล.                                         

21.โครงการปรับปรุงแก้ไขร่องระบายน้ำ                                    

22.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง                                 

23.โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง                        

24.โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์                                      

25.โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดเล็ก                           

26.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง                                   

แผนงาน 

การพัฒนา อปท. 

แผนงานเคหะและชุมชน 

การพัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร์ของ อปท. 

การพัฒนา อปท. 

การพัฒนาเศรษฐกจิใหม้ีความมั่นคงและมี

ความสามารถทางการแข่งขัน 

 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 

การเสรมิสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยส์ิน 

 

การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 

 

การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

การพัฒนา อปท. 
แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา 

การพัฒนา อปท. 

แผนงานการเกษตร 

การพัฒนา อปท. 

แผนงานการศึกษา 

 แผนงานสาธารณสุข 

 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา 

การพัฒนา อปท. 

แผนงานการศึกษา 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา 

การพัฒนา อปท. 
แผนงานการเกษตร 

การพัฒนา อปท. 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา 

การพัฒนา อปท. 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 แผนงานการศึกษา 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม                   

และนันทนาการ 

 

แผนงานการศึกษา 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

โครงการ 

การพัฒนา อปท. 

1.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                   
2.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ                                                  
3.อาหารเสริม(นม)โรงเรียน                                                           
4.อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                               
5.อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่                              
6.อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่                                     
7.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           
อบต.เพ็กใหญ่                                                                                   
8.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่                  
9.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่      
10.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                               
อบต.เพ็กใหญ่                                                                                
11.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          
อบต.เพ็กใหญ่                                                                            
12.โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน                                   
13.อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  1 ตามโครงการเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ  ในเขตพ้ืนที่ตำบลเพ็กใหญ่                                                               
14.อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  1  ตามโครงการ
ค่ายวิชาการบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6                                                          
15.โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล   
16.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและอบรมให้ความรู้                   
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ  โรคตดิต่อในเด็กก่อนวัยเรียน   
17.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและอบรมให้ความรู้เฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการ  โรคตดิต่อในเด็กก่อนวัยเรียน                            
18.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                      
19.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ                                
20.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                        
21.อุดหนุนคณะกรรมการ  อสม.ประจำหมู่บ้าน  ตามโครงการ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชนในหมู่บ้าน                                                                               
22.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ที่มีภาวะพ่ึงพิง   
23.โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น    
24.โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 

1.โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม             
น้อมนำสู่ชุมชน                                                      
2.โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช ้                     
3.โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย                            
อบต.เพ็กใหญ่                                                                                    
4.โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะและศึกษาดงูาน   
5.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิง้  เพ่ือลดปริมาณขยะ         
และรักษาสิ่งแวดล้อม                                                
6.โครงการประหยัดพลังงานชุมชนต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน   
7.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.                                                         
8.โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์  ที่ทำการ อบต.เพ็กใหญ่                                 
9.โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 
10.โครงการรักน้ำ รักป่า  รักษาแผ่นดิน                                                        
11.โครงการอบรมเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงาน                                                             
12.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง                                                         
13.โครงการซ่อมแซม ท่อเหลี่ยม คสล.                                                   
14.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้น  ลำห้วยสีดอ                           
15.โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีกังหันลมสูบน้ำเพ่ือการเกษตร   
16.โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ ประปาหมู่บ้าน                                
17.โครงการขุดลอกลำห้วยทางควาย                                                     
18.โครงการขุดลอกสระเย็น                                                            
19.โครงการขุดลอกลำห้วยสีดอ                                                      
20.โครงการขุดลอกลำห้วยขุมปูน                                             
21.โครงการขุดลอกสระวัดป่าสามัคค ี                                                    
22.โครงการขุดลอกสระแก                                                                
23.โครงการขุดลอกสระใหม ่                                                           
24.โครงการขุดลอกหนองผักท่อ                                                            
25.โครงการขุดลอกลำห้วยอุปฮาดถึงหนองผักท่อ                                   
26.โครงการขุดลอกหนองช้างตาย                                                 
27.โครงการขุดลอกทุ่งพึงพืด                                                             
28.โครงการขุดลอกหนองโก                                                               
29.โครงการขุดลอกหนองแก                                                        

1.โครงการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติ                    
แผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินของ ศพด.  อบต.เพ็กใหญ่                         
2.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน          
อบต.เพ็กใหญ่                                                                           
3.โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร                                                   
4.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด                                                                         
5.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                                            
6.โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.                                                    
7.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 
8.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9.โครงการอบรมเด็กนักเรียนต้นกล้าต้านยาเสพติด 
10.โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันแก้ไข                           
ปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่            
ตำบลเพ็กใหญ่                                                                                
11.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดเวรยาม                   
รักษาความปลอดภัยในชุมชน 
12.อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พล  ตามโครงการป้องกัน                   
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอพล  (ศป.ปส. อ.พล)                               
13.อุดหนุนที่ทำการปกครอง จ.ขอนแก่น  ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศป.ปส. จ.ขอนแก่น)  
14.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ   อัคคีภัย  อุทกภัย                 
วาตภัย                                                                                          
15.โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
16.โครงการติดตั้งการ์ดเรล 
 
 
 
  
 
 

 

1.โครงการปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
2.โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
3.โครงการพัฒนาสถานทีท่ำงานนา่อยู่  น่าทำงาน  
(๕ ส.)                                                                         
4.กิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบัน 
5.โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ  อบต. 
6.อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พลตามโครงการ
ดำเนินงานรัฐพิธี                                                                       
7.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่                        
คณะผู้บริหาร  ส.อบต. และบุคลากร                                           
8.โครงการอบรมธรรมาภิบาลกับการบริหารงานท้องถิ่น
9.โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                       
10.โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ 
คณะผู้บริหารสมาชิก อบต.  พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง  และศึกษาดงูาน 
11.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  
และการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล   
12.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
13.โครงการสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน 
14.โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมคณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง 
15.โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม                            

ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

 
  
 
 

1.โครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน                                                         
2.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับ
เด็กและเยาวชน                                                                  
3.โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน 
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37.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง                                      
38.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง                                                        
39.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง                                               
40.โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง                                       
41.โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง                                      
42.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน                                  
43.โครงการขยายถนนดิน                                                               
44.โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหา                  
น้ำท่วมขังในพ้ืนที่การเกษตร                                               
45.โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์                                
46.โครงการขยายถนนลาดยาง                                                      
47.โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  
อบต.เพ็กใหญ่                                                                                    
48.โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก                                
เช่ือมสำนักงาน อบต.เพ็กใหญ่ พร้อมร่องระบายน้ำคอนกรีต            
เสริมเหลก็                                                                           
49.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์                                        
ที่ทำการ อบต.เพ็กใหญ่                                                              
50.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์                        
อบต.เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา)                                                                   
51.โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน(กองคลัง/กองช่าง) 
อบต.เพ็กใหญ่                                                               
52.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.เพ็กใหญ่                                            
53.โครงการปรับปรุงบ่อเกรอะบ่อซึม ศพด. อบต.เพ็กใหญ่  
54.โครงการแปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. อบต.เพ็กใหญ่                           
55.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทีท่ำการ อบต.เพ็กใหญ่   
56.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบที่ทำการพร้อมป้าย 
อบต.เพ็กใหญ่                                                                                
57.โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์                            
ภายในที่ทำการ อบต.เพ็กใหญ่                                                                                
58.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เพ็กใหญ่                                      
59.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ OTOP ตำบลเพ็กใหญ่  
60.โครงการจ้างเหมาขนย้ายตดิตั้งท่อส่งน้ำ PVC                    
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล                                                     
61.โครงการอบรมให้ความรู้ในการผลิตเช้ือไตโครเดอร์ม่า 
“เช้ือราปราบเช้ือโรคในนาข้าว”                                                             
62.โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกัน                    
โรคที่เกิดในพืช                                                                         
63.โครงการอบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาดินเค็ม             
64.โครงการขุดสระน้ำในไร่นาระดับตำบล                                                 
65.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลเพ็กใหญ่                              
และศึกษาดูงาน                                                                 
66.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในโนนแท่นพระ                             
67.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายห้วยเอก                                        
68.โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
 

 

 

 

32.อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พล  ตามโครงการของสมาชิก
กาชาดอำเภอพล                                                                     
33.อุดหนุน อปท. ในเขตอำเภอพลตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
34.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ 
35.โครงการอบรมและส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ                                  
36.โครงการอบรมการแปรรูปผ้าไหมและผ้าฝ้ายและศึกษาดูงาน 
37.โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                                
38.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเกษตรที่พ่ึงพาตนเอง        
และศึกษาดูงาน                                                                         
39.โครงการผู้สูงวัยยุคใหม่ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง                             
40.โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ  อบต.เพ็กใหญ่                                                                        
41.โครงการอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว                                                                               
42.โครงการสานสายใยรักคนพิการ                                                  
43.โครงการเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกสร้างรายได้สู่ชุมชน
ด้วยเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง                                                              
44.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน  เยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด                                                              
45.โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
และการออกกำลังกาย                                                                     
46.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็ก                        
และเยาวชน 
 47.โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน  6                                       
48.โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟสรงกู่เจ้าพ่อสิบกรี                    
วันวิสาขบูชา                                                                           
49.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
50.อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลเพ็กใหญ่                           
ตามโครงการจัดการแขง่ขันกีฬานักเรียน 
51.โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน                                                
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ส่วนที ่๓ 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนนุ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความ

มั่นคงและมคีวามสามารถทางการแข่งขัน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

กองช่าง  

  ด้านการเศรษฐกิจ ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

กองช่าง สำนักงานการไฟฟ้า 

ส่วนภูมภิาคอำเภอพล/ 

สำนักงานการประปา 

ส่วนภูมภิาคอำเภอพล 

  ด้านการเศรษฐกิจ ๑.๔ แผนงานการเกษตร 

 

สน.ปลดั กองทุน 

ขุดสระน้ำในไร่นาระดับตำบล 
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๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน 

และสังคมที่มีคณุภาพ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

 

กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สปสช 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

 

สน.ปลดั/                                         

กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สปสช 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

สน.ปลดั/                                         

กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒.๔ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 

สน.ปลดั สนง.พลังงานจังหวัดขอนแก่น 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนนุ 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

  ด้านการเศรษฐกิจ ๒.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

กองช่าง  

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อยา่งยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

 

สน.ปลดั สนง.พลังงานจังหวัดขอนแก่น 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

สน.ปลดั/กองช่าง 

 

สนง.พลังงานจังหวัดขอนแก่น 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๓.๓ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 

สน.ปลดั สนง.พลังงานจังหวัดขอนแก่น 

  ด้านการเศรษฐกิจ ๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

สน.ปลดั/กองช่าง 
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  ด้านการเศรษฐกิจ ๓.๕ แผนงานการเกษตร 

 

สน.ปลดั/กองช่าง 

 

สนง.พลังงานจังหวัดขอนแก่น 

๔ ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านบริหารงานท่ัวไป ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

สน.ปลดั/                                         

กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

สน.ปลดั  

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๔.๓ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 

สน.ปลดั  

  ด้านการเศรษฐกิจ ๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

กองช่าง  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนนุ 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 

ด้านบริหารงานท่ัวไป ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

สน.ปลดั/กองคลัง  

  ด้านบริหารงานท่ัวไป ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน สน.ปลดั  

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๕.๓ แผนงานการศึกษา สน.ปลดั  

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๕.๔ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 

สน.ปลดั  

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๕.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สน.ปลดั  

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหานคร 

แห่งอาเซียน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๖.๑ แผนงานการศึกษา 

 

กองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม ๖.๒ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สน.ปลดั  

รวม      
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ให้มีความมั่นคงและมีความสามารถ   
ทางการแข่งขัน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑.๔ แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

- 

- 

 

15 

- 

 

 

 

- 

- 

 

๒,๙๓๕,๐๐๐ 

- 

 

 

 

- 

1 

 

40 

- 

 

 

 

- 

500,000 

 

39,823,000 

- 

 

 

 

2 

- 

 

45 

4 

 

 

 

 

60,000 

- 

 

16,531,000 

210,000 

 

 

 

2 

3 

 

87 

5 

 

 

 

60,000 

2,053,000 

 

95,250,000 

240,000 

 

 

 

2 

- 

 

75 

5 

 

 

 

60,000 

- 

 

20,214,180 

240,000 

 

 

 

6 

4 

 

262 

14 

 

 

 

180,000 

2,553,000 

 

174,753,180 

690,000 

รวม 15 ๒,๙๓๕,๐๐๐ 41 40,323,000 51 16,801,000 97 97,603,000 82 20,514,180 286 178,176,180 

แบบ  ผ.๐๑ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน 

และสังคมที่มีคุณภาพ 

๒.๑ แผนงานการศึกษา 

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

๒.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

๑๐ 

5 

8 

4 

5 

 

- 

 

 

๓,๔๑๒,๖00 

495,000 

13,397,800 

350,000 

560,000 

 

- 

 

 

1๓ 

8 

๘ 

4 

5 

 

- 

 

 

๓,๖๒๕,๖00 

545,000 

14,0๕3,400 

310,000 

610,000 

 

- 

 

 

๑๑ 

7 

๘ 

8 

4 

 

- 

 

 

๓,๕๓๕,๖00 

3๒0,000 

14,๗๑6,600 

800,000 

570,000 

 

- 

 

 

๑๑ 

7 

๘ 

9 

4 

 

2 

 

 

 

๓,๕๓๕,๖00 

3๒0,000 

14,๗๑6,600 

835,000 

570,000 

 

495,000 

 

 

๑๑ 

7 

๘ 

9 

4 

 

- 

 

 

๓,๕๓๕,๖00 

3๒0,000 

14,๗๑6,600 

835,000 

570,000 

 

- 

 

 

๕6 

34 

๔๐ 

34 

22 

 

2 

 

 

1๗,๖๔๕,๐00 

๒,๐๐0,000 

71,๖01,000 

3,130,000 

2,880,000 

 

495,000 

รวม 3๒ 1๘,๒๑๕,๔00 3๘ 1๙,๑๔๔,๐00 3๘ 1๙,๙๔๒,๒00 ๔๑ ๒๐,๔๗๒,๒00 3๙ ๑๙,๙๗๗,๒00 1๘๘ 9๗,๗๕๑,๐00 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ    

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

๓.๑ แผนงานการศึกษา 

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๓.๕ แผนงานการเกษตร 

 

 

 

- 

2 

- 

3 

2 

 

 

 

- 

100,000 

- 

453,000 

40,000 

 

 

 

- 

2 

- 

- 

1 

 

 

 

 

- 

130,000 

- 

- 

710,000 

 

 

 

- 

3 

- 

- 

2 

 

 

 

 

- 

380,000 

- 

- 

203,000 

 

 

 

1 

4 

1 

- 

23 

 

 

 

30,000 

410,000 

210,000 

- 

29,981,000 

 

 

 

1 

4 

1 

- 

3 

 

 

 

30,000 

410,000 

210,000 

- 

530,000 

 

 

 

2 

15 

2 

๓ 

31 

 

 

 

60,000 

1,430,000 

420,000 

๔๕๓,๐๐๐ 

31,464,000 

รวม 7 593,000 3 840,000 5 583,000 29 30,631,000 9 1,180,000 5๓ 33,๘๒๗,000 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

8 

1 

 

 

565,000 

600,000 

 

 

6 

1 

 

 

185,000 

300,000 

 

 

5 

1 

 

 

410,000 

300,000 

 

 

11 

1 

 

 

871,000 

300,000 

 

 

5 

1 

 

 

210,000 

300,000 

 

 

35 

5 

 

 

2,241,000 

1,800,000 
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๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

1 

- 

30,000 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

1 

- 

525,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

1 

 

30,000 

525,000 

รวม 10 1,195,000 7 485,000 7 1,235,000 12 1,171,000 6 510,000 42 4,596,000 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

๕.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๕.๓ แผนงานการศึกษา 

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๕.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

 

 

 

1 

3 

2 

3 

- 

 

 

20,000 

50,000 

40,000 

304,000 

- 

 

 

2 

3 

- 

3 

- 

 

 

50,000 

50,000 

- 

274,000 

- 

 

 

 

1 

3 

- 

2 

- 

 

 

40,000 

50,000 

- 

250,000 

- 

 

 

1 

2 

- 

2 

- 

 

 

40,000 

40,000 

- 

250,000 

- 

 

 

1 

2 

- 

2 

- 

 

 

40,000 

40,000 

- 

250,000 

- 

 

 

6 

13 

2 

12 

- 

 

 

190,000 

230,000 

40,000 

1,328,000 

- 

รวม 9 414,000 ๘ 374,000 6 340,000 5 330,000 5 330,000 33 1,788,000 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหานครแหง่
อาเซียน 

๖.๑ แผนงานการศึกษา 

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

2 

1 

 

 

140,000 

20,000 

 

 

 

2 

1 

 

 

140,000 

20,000 

 

 

4 

2 

 

 

280,000 

40,000 

รวม - - - - - - 3 160,000 3 160,000 6 320,000 

รวมทั้งสิ้น 7๓ 2๓,๓๕๒,๔00 9๗ 6๑,๑๖๖,๐00 10๗ 3๘,๙๐๑,๒00 18๗ 1๕๐,๓๖๗,๒00 14๔ 4๒,๖๗๑,๓๘0 ๖๐๘ 31๖,๔๕๘,180 
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๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑.การพัฒนาเมืองและชุมชน  ๒.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม 
การจัดทำผังเมืองรวม 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้
-เพื่อเป็นการวางแผน 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

๑.จัดอบรมประชาชน 
จำนวน  ๕๐  คน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จำนวนประชาชน 
ที่เข้ารับการอบรม 

-มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างถูกต้อง 
และคุ้มค่า 
 

กองช่าง 

๒ โครงการสำรวจแนวเขต 
และการทำแนวเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  อบต.เพ็กใหญ ่
 

-เพื่อให้แนวเขตตำบล
หมู่บ้านและที่สาธารณะใน
หมู่บ้านมีความชัดเจนขึ้น 
 

๑.สำรวจแนวเขต 
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 
๒.สำรวจแนวเขต
ตำบลเพ็กใหญ ่

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-หมู่บ้าน  ตำบล 
มีแนวเขตทีถู่กต้อง
ชัดเจนและง่ายต่อ 
การพัฒนา 

กองช่าง 

รวม ๒  โครงการ - - - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - - - 

แบบ  ผ.๐๒ 
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๑.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์โนนแท่นพระ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โนนแท่นพระให้น่าอยู ่
-เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
การท่องเที่ยว 

บริเวณโนนแท่นพระ 
๑.ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว 
๑๙๒ ม.หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 
๒.ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว 
๕๖๕ ม.หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๑๓๕,๐๐๐ - 
 
 
 
 

-จำนวนพื้นที่
ดำเนินการ 

-สถานท่ีโนนแท่นพระเป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ใช้ประกอบกิจกรรมของ
ส่วนรวม 
-เป็นสถานท่ีศึกษาค้นคว้า
หาความรูด้้านวัฒนธรรม
ประเพณ ี

กองช่าง 
 

๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
หินคลุกภายใน 
โนนแท่นพระ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

บริเวณโนนแท่นพระ 
ขนาดกว้าง ๓ ม. ระยะทาง
ยาวรวม  ๘๕๐ ม.  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 

-จำนวนพื้นที่
ดำเนินการ 

-สถานท่ีโนนแท่นพระเป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ใช้ประกอบกิจกรรมของ
ส่วนรวม 
-เป็นสถานท่ีศึกษาค้นคว้า
หาความรูด้้านวัฒนธรรม
ประเพณ ี

กองช่าง 
 

รวม ๒  โครงการ - - - - - ๒๘๕,๐๐๐ - - - - 
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๑.๓  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจ้างเหมาวาง
ท่อระบายนำ้  คสล.  
พร้อมบ่อพกั คสล.  หมู่
ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อป้องกันนำ้ท่วม

ขัง 

แยกศาลากลางบ้าน ถึงถนนทางหลวง

หมายเลข ๒๒๓๓                                           

-วางท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø 

๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๙๐ ท่อน และวาง

บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ ยาวรวม 

๒๐๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 

กำหนด) 

๒๘๒,๐๐๐ - - - - -จำนวนท่อระบายน้ำและบ่อ

พักที่ดำเนินการ 

-มีท่อระบายน้ำและบ่อพักที่

ได้มาตรฐานไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก               หมู่
ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให้ประชาชน            

ใช้สัญจรไป-มา                

ได้สะดวก 

สายเช่ือมตำบลเกา่ง้ิว                    

โดยลงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง           

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๗๐ ม.ช่วงที่ 

๒ กวา้ง ๓ ม.ยาว ๕๐ ม.ชว่งที่ ๓ กวา้ง 

๒ ม.ยาว ๖๐๐ ม.ทุกช่วงหนา ๐.๑๐ ม.

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๖ 

ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ                 

พรอ้มติดต้ังป้ายโครงการ (รายละเอยีด

ตามแบบแปลน           ที่ อบต. 

กำหนด)    

๑๓๔,๐๐๐ - - - - -จำนวนถนนหินคลุก    ที่

ซ่อมแซม 

-มีถนนที่สามารถ                  

ให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มา

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ โครงการขยาย 

ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)                           

-เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

สายจากถนนข้างโรงเรียนทิศ
ตะวนัออก  ไปถึงสระบัวรีสอร์ท  
กว้างข้างละ ๑ ม. จำนวน  ๕  ช่วง 
-ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑ ม. ยาว ๙๒ ม.  
-ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑ ม. ยาว ๙๐ ม.  
-ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑ ม. ยาว ๒๓๓ ม.  
-ช่วงที่ ๔ กว้าง ๑ ม. ยาว ๓๑๙ ม.  
-ช่วงที่ ๕ กว้าง ๑ ม. ยาว ๘๒ ม.  
ทุกช่วงหนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพ้ืนท่ี 
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตร.ม. 
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ   
๐.๓๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  
อบต.กำหนด) 
 

- ๔๕๓,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล.          
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถ 
ให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ถนนทิศตะวันตกของหมู่บ้าน              

สายจากบ้านนางอำพร  คลาคแบลค   

ไปถึงแยกบ้านนายสุชาติ                 

บุตรตะคาม     ผิวจราจรกว้าง  ๕ ม. 

ยาว ๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี

พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๙๑๐  

ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้าง

ละ  ๐.๒๐ ม. และวางท่อระบายนำ้ 

คสล. ปากลิ้นราง ช้ัน ๓ Ø ๐.๔๐ ม. 

จำนวน ๙ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด)      

- ๔๗๐,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ 
ให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชน            
ใช้สัญจรไป-มา                    
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนางบาง  ดวงพยัพ    

ไปถึงถนนทางด้านทิศตะวันออก 

ขนาดกว้าง  ๓ ม. ยาว ๑๒๑ ม. 

หนา  ๐.๑๕ ม. และทางเชื่อม

จำนวน ๔ ช่วง รวมพื้นที่  ๑๒ ตร.ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเท

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๓๗๕ ตร.ม.  

แล้ววางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิน้

รางช้ัน ๓   Ø ๐.๔๐ ม.  จำนวน ๒ 

จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลน              

ที่ อบต. กำหนด)          

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖ โครงการขยายถนน 

คสล. พร้อมก่อสรา้ง
ร่องระบายน้ำ  
หมู่ที่ ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)     
   

-เพื่อให้ประชาชน          
ใช้สัญจรไป-มา                    
ไดส้ะดวก 

สายจากสี่แยกบ้านนางน้อย   
เทพมะที  ไปถึงสี่แยกสระวดั
ประทุมวัน  ขนาดกว้าง                     
๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม. ลึกเฉลีย่  
๐.๔๐ ม.                

- - ๔๔๒,๐๐๐ - - -จำนวนถนน คสล.
และร่องระบายน้ำ            
ทีด่ำเนินการ 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 
-มรี่องระบายน้ำ 
ที่ได้มาตรฐาน 
ไม่มีน้ำท่วมขัง 
 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ำ คสล.   
หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง สายจากบ้านนายเวียนชัย             
แก่นสา  ไปถึงศาลากลางบ้าน 
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว 
๑๙๐ ม. ลึกเฉลีย่  ๐.๔๐ ม.     
 
            

- - - ๓๕๒,๐๐๐ - -จำนวนร่องระบายน้ำ 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มรี่องระบายน้ำ 
ที่ได้มาตรฐาน 
ไม่มีน้ำท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากนานายชาญณรงค์            
ตุ่นป่า  ไปถึงลำห้วยหลุบม่วง
ขนาดกว้าง   ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๗๘๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)  

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

ซอยนายบุญส่ง  เทพมะท ี
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว           
๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๔๔๐,๐๐๐ - 
 

-จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
  

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

ซอยนางปุ่น  เข่งพิมล 
ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว                   
๒๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๒๙,๐๐๐ - 
 

-จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
  

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

ซอยนายจันทร์  ประจลหาญ 
ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๒๕ ม.   
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๒๗,๕๐๐ - 
 

-จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
  

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

ซอยนางสุข  ปัชชาเขียว 
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๕ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  
 

- - - ๒๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
  

-เพื่อใหป้ระชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

ซอยนายวาสนา  เทพมะท ี
ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๒๘ ม.  
หนา  ๐.๑๕ ม. 

- - - ๓๐,๐๐๐ - 
 

-จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากสามแยกสระบัวรสีอร์ท  
ไปถึงสระใหม่   ขนาดกว้าง                
๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา                
๐.๑๕ ม. 

- - - ๗๘๘,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขยาย 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)                         

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 
๒๒๓๓  ไปถึงสี่แยกบ้านนาย
ประดิษฐ์  กองทอง ขนาดกว้าง
ข้างละ ๑ ม. ยาว ๙๒ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.  
 

- - - ๙๕,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ทีข่ยาย 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖ โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมถนน คสล.   
หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากบ้านนางนพรัตน์  นาหก   
ไปถึงสี่แยกบ้านนายวิมล  สภุกุล   
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
 

- - - ๒๖,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล.   
หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากแยกถนนทางหลวง
หมายเลข  ๒๒๓๓  ไปทางด้าน 
ทิศตะวันออกวัดประทมุวัน   
ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕ ม.                                
หนา ๐.๑๕ ม.  
 

- - - ๕๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน  คสล. 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากสี่แยกบ้านนายวิมล   
สุภกุล   ไปถึงสระวดัประทุมวัน  
ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. 

- - - ๔๑๖,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๙ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายสุชาติ                       

บุตรตะคาม  ไปถึงสามแยก               

ทางไปลำห้วยหลุบม่วง                      

ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม. ยาว

๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๖๕๐,๐๐๐ -จำนวนถนน คสล. 
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ  
ให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ คสล.   
หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 
 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง สายจากสี่แยกบ้านนายเกณฑ์          

นาโสม  ไปถึงบ้านนางอำพร  

คลาคแบลค     ขนาดกว้าง  

๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม.           

ลึกเฉลีย่  ๐.๔๐ ม.                

- - - - ๔๔๐,๐๐๐ -จำนวนร่องระบายน้ำ 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำ 
ที่ได้มาตรฐาน 
ไม่มีน้ำท่วมขัง 
 

กองช่าง 

๒๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายคันดินลำห้วยโสกน้ำขาว

ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม. ยาว           

๗๑๐ ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๑๒๗,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายไปนานายสุข   สอนฤทธิ์ 
ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๔๘๐ ม.  
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
 

- - - - ๕๙,๐๐๐ 
 
 

-จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๒๓ โครงการปรับปรุง
ซอ่มแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายลำห้วยทางควายทางทิศเหนือ
ของหมู่บ้าน  ขนาดกว้าง           
๒ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนาเฉลี่ย          
๐.๑๐ ม. 

- - - - ๘๔,๕๐๐ 
 

-จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนที่สามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๒๔ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากสี่แยกนานายวาสนา 
เทพมะที  ไปถึงนานายหน ู 
โสมกำดัด  ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว  
๒๐๐ ม.  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  ม. 

- - - - ๓๙,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๒๕ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  

หมู่ที่ ๑                             

(แผนชุมชน ม.๑) 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร

ไป-มาได้สะดวก 

สายจากนานางบญุรอด  นาชิต                 

ไปถึงนานายลิขติ  คลังหมั่น  

ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  ม.  ยาว  

๘๕๐  ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

(รายละเอยีดตามแบบแปลน    อบต. 

กำหนด)      

- - - - ๑๖๙,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๖ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายคันดินลำห้วยหลุบม่วง 
จำนวน  ๒  ช่วง 
ช่วงที่ ๑ ทิศตะวันออก 
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๙๗๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
ช่วงที่ ๒ ทิศตะวันตก 
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๙๘๕ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
 

- - - - ๓๕๑,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ทีป่รับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถ
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๒๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

สายข้างวัดประทุมวัน 
ขนาดกว้าง  ๓ ม. ยาว ๑๕๗ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๔๐,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถ  
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๒๘ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากสามแยกนาผู้กองโกวิทย ์
ลาเสือ  ไปถึงนานางเกษร  
ประเสริฐ  ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๒๙๐ ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๕๓,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถ  
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๙ โครงการก่อสร้าง 

สวนสาธารณะ หมู่ที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อใหม้ีที่ในการออก
กำลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ 

บริเวณสระดอนหมาใน 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  
๒.๕๐ ม.ยาว ๔๖๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  พื้นที่โดยรอบ 
 
 

- - - - ๕๙๘,๐๐๐ -จำนวนสวนสาธารณะ 
ที่ก่อสร้าง 
 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
มีสุขภาพแข็งแรง  

กองช่าง 

๓๐ โครงการขุดร่องระบายน้ำ
ธรรมชาติ (ร่องดิน)                        
หมู่ที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 
 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ขุดร่องดินแก้ไขปญัหาน้ำท่วม 
ภายในหมู่บ้าน  ขนาดกว้าง  
๐.๕๐ ม. ยาว ๓,๓๕๐ ม.               
ลึกเฉลีย่ ๐.๔๐ ม. 

- - - - ๔๕,๐๐๐ -จำนวนร่องระบายน้ำ
ที่ดำเนินการ 

-มีร่องระบายน้ำ 
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๓๑ อุดหนนุสำนักงานการ
ประปาส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตประปาภูมิภาค   
หมู่ที ่๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ                  
ที่สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

สายภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางยาว  ๔,๕๐๐ ม. 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ -จำนวนพื้นที่
ดำเนินการ 

-มีน้ำที่สะอาด
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน 
การประปา 
ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๒ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  
หมู่ที่  ๑                        
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให้มไีฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะตามจดุเสีย่ง
ภายในหมู่บ้าน 

จำนวน   ๖  จุด 
๑.หน้าปากซอยบ้าน            
นางบาง  ดวงพยัพ 
๒.บ้านนางสดุใจ ตุ่นป่า 
๓.บ้านนางหนูเวียง            
จอมอาจ   
๔.บ้านนายนิกร               
ตีระมาตย์   
๕.บ้านนางปู่น เข่งพิมล 
๖.หน้าวัดประทุมวัน 
 

- - ๓๐,๐๐๐ - - -จำนวนไฟฟ้า          
แสงสว่างสาธารณะ 
ที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งทั่วถึงและมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๓ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร 
หมู่ที ่๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรให้เกษตรกร 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จำนวน   ๕  สาย 
๑.สายจากสามแยกนา
นายชาญณรงค์ ตุ่นป่า                
ไปถึงลำห้วยหลุบม่วง 
ระยะทางยาว ๕๐๐ ม. 
๒.สายจากบ้านนายสมร 
พัดไธสง  ไปถึงนานาง
หวาน คลังหมั่น 
ระยะทางยาว  ๑,๑๐๐ ม. 
๓.สายจากนานายกลม           
นุชิตภาพ ไปถึงนานายหนู  
โสมกำดัด  ระยะทางยาว 
๒๕๐ ม. 
๔.สายจากสามแยกสระบัว
รีสอร์ท  ไปถึงบ้านนาย          
เกิดสิทธ์ิ  ศรสีงคราม 
ระยะทางยาว  ๑๕๐ ม. 
๕.สายไปเชื่อมตำบลเก่างิ้ว 
ระยะทางยาว  ๑,๓๐๐ ม. 

- -  
๑๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๖๔,๐๐๐ 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๓๐,๐๐๐ 

- - -จำนวนขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.  หมู่ที่  ๒

(แผนชุมชน  ม.๒) 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร

ไป-มาได้สะดวก 

สายจากบ้านนางสง่า  คำชมภู                   

ไปถึงสระเย็น  จำนวน ๓ ช่วง

ช่วงที่ ๑  ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. 

ยาว ๑๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรส่วนทางเชื่อม 

๘ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.                            

ช่วงที่ ๓ รื้อถอน คสล.เดมิ แล้ว

เทคอนกรีตกว้าง ๓ ม. ยาว                

๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ี

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๙ 

ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ 

คสล. ปากลิ้นราง ช้ัน ๓ Ø  

๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน                 

ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 

๐.๒๐ ม.พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด)      

- ๓๘๗,๐๐๐ - - - จำนวนถนน คสล.            

ที่ก่อสร้าง 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน

ให้ประชาชนใช้

สัญจรไป-มา                     

ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๕ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนำ้ คสล. 
หมู่ที่  ๒                  
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อป้องกันนำ้ท่วมขัง สายจากบ้านนางอุบล  
วรรณหาญ  ไปถึงสระเย็น 
(ฝั่งทางทิศเหนือ)  
กว้าง ๐.๕๐ ม.ยาว ๒๓๒ ม.          
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.และวางท่อระบาย
น้ำ คสล.ปากลิ้นราง 
ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน             
๓๔  ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 
กำหนด)      

- ๔๗๑,๐๐๐ - - - -จำนวนร่องระบายนำ้ 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายนำ้ที่ได้
มาตรฐานไม่มีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก                 
หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)       
      

-เพื่อให้เกษตรกรใช้ถนนเป็น
เส้นทางในการขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้สะดวก 
 

สายคันดินลำห้วยสีดอ 
ช่วงนานายคำบุ่น  พิมพ์ทำมา  ไปถึง
นา พ.ต.ท.วาส  วารสิทธิ์   
-โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลงหิน

คลุก กวา้ง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๗๐ ม. 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรอืมีปริมาณหิน

คลุก  ไม่น้อยกว่า  ๑๖๗.๕๐ ลบ.ม.                  

และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ที่ อบต. กำหนด) 

- ๑๒๕,๐๐๐ - - - จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนที่ให้เกษตรกร
สามารถขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตร 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๗ โครงการก่อสร้าง

ศาลาอเนกประสงค์  
หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมภายในหมู่บา้น 
 

บริเวณถนนสายกลางบ้าน 
ขนาดกว้าง  ๘ ม. ยาว ๑๕ ม. 
สูง ๔.๗๐ ม. พร้อมติดตั้ง             
ป้ายโครงการ 
 
 

- - ๔๘๐,๐๐๐ - - -จำนวนศาลา
อเนกประสงค์ 
ที่ก่อสร้าง 

-ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๓๘ โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ำ             
หมู่ที่  ๒                  
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง สายจากบ้านนายบุญถม 
ทุมเที่ยง  ไปถึงสระเย็น  
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว 
๒๒๕ ม. ลึกเฉลีย่  ๐.๔๐ ม. 
 
 

- 
 

- ๔๓๐,๐๐๐ - - -จำนวนร่องระบายน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๙ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)                           

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากบ้านนางนาง               
บุตรตะวงษ์  ไปถึงสระเย็น  
ขนาดกว้าง ๔  ม. ยาว  ๑๒๗ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม.  

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล.  
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๔๐ โครงการยกระดับ 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)                           

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัติกคอนกรตี
จำนวน  ๒  สาย 
๑.สายจากบ้านนายบรรจง    
วรรณหาญ  ไปถึงแยกศาลา
กลางบ้าน  กว้างเฉลี่ย  
๕ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 
๒.สายจากบ้านนายประเสริฐ    
สีสุวอ  ไปถึงที่ทำการกองทุน
หมู่บ้าน ม.๑๐  กว้างเฉลีย่ ๕ ม. 
ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย               
๐.๐๔ ม.  
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

๗๘๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน คสล.  
ที่ดำเนินการ 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๑ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)    
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากทางเข้าหมู่บ้าน 
ไปถึงบ้านนางสมนึก  คริบเงิน 
ขนาดกว้าง  ๕ ม. ยาว  ๒๑๕ ม. 
หนา ๐.๐๔ ม. 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล.  
ทีป่รับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๔๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)    
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัติกคอนกรตี 
สายจากสี่แยกศาลากลางบ้าน  
ไปถึงบ้านสิบเอกวสันต์   
ปะวะระ  กว้างเฉลี่ย ๕ ม.  
ยาว ๑๘๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 
 

- - - ๔๖๓,๕๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ทีป่รับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๔๓ โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์  
หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 
 
 

-เพื่อให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมภายในหมู่บา้น 
 

บริเวณวดัไทยสถิตย ์
ขนาดกว้าง  ๘ ม. ยาว ๑๕ ม. 
สูง  ๔.๗๐ ม. 

- - - - ๔๘๐,๐๐๐ -จำนวนศาลา
อเนกประสงค์ 
ที่ก่อสร้าง 

-ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๔ โครงการขยายถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)    
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก 

สายจากสามแยกบ้านนางสง่า 
คำชมภู   ไปถึงบ้านนายมานติย์  
จันทะวง  ขนาดพื้นท่ี  ๖๕            
ตร.ม. 

- - - - ๔๐,๐๐๐ -จำนวนถนน คสล. 
ทีข่ยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๔๕ โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก                    
หมู่ที่ ๒                
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

ซอยบ้านนายณัฐวุฒิ   
วรรณวจิิตร   ไปประปาหมู่บ้าน  
ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม. ยาว           
๖๕ ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๑๕,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ซ่อมแซม 

มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๔๖ โครงการปรับปรุง
แก้ไขร่องระบายน้ำ             
หมู่ที่  ๒                  
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง สายจากบ้านนายสำลี  สุขเกษม  
ไปถึงสระเย็น  ขนาดกว้าง  
๐.๕๐ ม.  ยาว  ๒๕๐  ม.               
ลึกเฉลีย่  ๐.๔๐ ม. 

- - - - ๔๘๐,๐๐๐ -จำนวนร่องระบายน้ำ 
ทีป่รับปรุงแก้ไข 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๗ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน                 
หินคลุก  หมู่ที่ ๒                
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

จำนวน  ๕  สาย 
๑.สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ขก 
๔๐๗๖ บริเวณข้างโรงสีข้าวชุมชน  ไปถงึ
บ้านนาคสะดุ้ง  ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม.ยาว 
๑,๙๐๐ ม.          หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
๒.สายนานายตุ่น  ตีระมาตย ์  
ไปถึงนานายสมบัติ  อินทร์เฮ้า 
ขนาดกวา้ง  ๒ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
๓.สายนานายบุญม ี อปุฮาด   
ไปถึงนานางมยุรีย์  ประโพทิง 
ขนาดกวา้ง  ๒ ม. ยาว  ๕๒๐  ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
๔.สายนานายอินทร์  บวัศิลา 
ไปถึงนานางแสง  รักใคร่ 
ขนาดกวา้ง  ๒  ม. ยาว ๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
๕.สายคันดินลำห้วยสีดอ   จากนานาย
จ่อย  เตชะแกว้   ไปถึงนานายบุญถม  ทุม
เท่ียง ขนาดกว้าง  ๒  ม. ยาว ๑,๖๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๖๙๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

89 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๘ อุดหนุนสำนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  
หมู่ที ่ ๒                        
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อให้มไีฟฟ้า          
แสงสว่างสาธารณะ
ตามจุดเสีย่งภายใน
หมู่บ้าน 

จำนวน   ๒๑  จุด 
๑.บ้านนายทองพูล   คำคณู 
๒.ทางเข้าบ้านนางผดุงพัน   สีสุวอ 
๓.บ้านนายใบ ดาราษฎร ์
๔.บ้านนายประสิทธ์   นาคศร ี
๕.บ้านนางสุวิชชา    สุรนารถ 
๖.บ้านนายคำอินทร์  สุดจริง 
(บริเวณกลางบ้าน) 
๗.บ้านนางนาง  บุตรตะวงษ์ 
๘.บ้านนายเชื่อม  บัตรมาตย ์
๙.บ้านนายบญุมี  อุปฮาด 
๑๐.ทิศตะวันตกวัดไทยสถิตย์ 
๑๑.หน้าวัดไทยสถิตย ์
๑๒.บา้นนายบุดดี  เทพมะท ี
๑๓.สวนนายทองพูล  พลนงค ์
๑๔.บา้นนายหนูกันต์  ทุ่งจันทร ์
๑๕.บา้นนายทองม้วน  พันธ์โยศร ี
๑๖.บา้นนางพนิดา  สมศร ี
๑๗.สายจากหน้าโรงเรียนไปถึง          
หน้าโรงสีข้าวชุมชน  ๕  จุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๖,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนไฟฟ้า          
แสงสว่างสาธารณะ 
ทีต่ิดตั้ง 

-ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ         
มีความปลอดภัย 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔๙ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร 
หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรให้เกษตรกร 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

สายจากบ้านยานาง 
ไปถึงบ้านหนองดู่ 
ตำบลลอมคอม 
ระยะทางยาว  ๗๐๐ ม. 
 

- - ๑๘๐,๐๐๐ - - -จำนวนขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๐ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๓                   

(แผนชุมชน  ม.๓) 

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร

ไป-มาได้สะดวก 

สายจากนานางสุมาลี   ศรีชิน             

ไปถึงลำห้วยขุมปูน                                            

-ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว 

๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี

พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

๖๓๐ ตร.ม. และไหล่ทางลง         

หินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ ม. 

และวางท่อระบายน้ำ คสล.  

ปากลิ้นรางช้ัน ๓ Ø ๐.๔๐ ม. 

จำนวน  ๖ ท่อน  พร้อมติดตั้ง

ป้ายโครงการ (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต. กำหนด) 

๓๒๙,๐๐๐ - - - - -จำนวนถนน คสล. 
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๑ โครงการก่อสร้าง           

ถนน  คสล.  หมู่ที่  ๓               

(แผนชุมชน  ม.๓) 

-เพือ่ให้ประชาชนใช้สัญจร

ไป-มาได้สะดวก 

สายจากสามแยกสำนักสงฆ์          

นาควิชัย   ไปถึงลำห้วยขุมปูน   

ผิวจราจรกว้าง  ๓.๕  ม. ยาว  

๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี

พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๐ 

ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง  

ข้างละ  ๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด) 

- ๓๒๑,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล. 
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถ 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๒ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
หมู่ที่ ๓ 
(แผนชุมชน  ม.๓) 
                      

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ครัวเรือนให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

จำนวน  ๒  สาย                                
๑.สายไปสำนักสงฆ์นาควิชัย 
๒.สายไปลำห้วยขุมปูน 
ระยะทางยาวรวม  ๑,๔๖๕ ม. 
 
 

- - ๗๐๐,๐๐๐ - - -จำนวนขยายเขต
ไฟฟ้าครัวเรือน 

-ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 

๕๓ โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปาหอถังสูง
หมู่ที่ ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓) 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ 
ที่สะอาดสำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

บริเวณลำห้วยขมุปูน 
ขนาดกว้าง   ๓ ม. ยาว ๓ ม.     
สูง ๙ ม. 

 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - -จำนวนระบบ
ประปาทีก่่อสร้าง 

-ประชาชนมีน้ำ             
ที่สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๔ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที่ ๓ 
(แผนชุมชน  ม.๓) 
                      

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

สายจากนานายพัฒนะ                   
ปิดตาระโพธ์ิ   ไปถึงลำห้วย            
ขุมปูน  ขนาดกว้าง              
๓.๕๐ ม. ยาว ๕๗๕ ม.         
หนา ๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๙๔๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๕๕ โครงการขยาย 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)    
                      

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

สายทางเข้าหมูบ่้านไปถึง
ศาลากลางบ้าน  ขนาดกว้าง
ข้างละ  ๑  ม. ยาว ๓๙๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๔๐๕,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ทีข่ยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๕๖ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)  
 
       

-เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

สายรอบบ้านทางทิศใต ้
ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว               
๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ๑๐๔,๐๐๐ -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๗ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)                           

-เพื่อให้ประชาชน              
ใช้สัญจรไป-มา                
ได้สะดวก 

จำนวน  ๒  ข้าง 
๑.สายจากลำห้วยขุมปนู 

ไปทางสถานที่กำจัดขยะ 
และสิ่งปฏิกูล (ฝั่งทางด้านทศิ
เหนือ)  ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๑,๘๖๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ ม. 
๒.สายจากลำห้วยขุมปูน 

ไปทางสถานที่กำจัดขยะและ
สิ่งปฏิกูล  (ฝั่งทางด้านทิศใต้) 
กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว  ๑,๘๖๐ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๕๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๘ อุดหนุนสำนักงาน 

การประปาส่วนภมูิภาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตประปาภูมิภาค   
หมู่ที่ ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓) 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ                  
ที่สะอาดสำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

สายภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางยาว  ๑,๙๐๐ ม.    

- - - ๖๐๐,๐๐๐ - -จำนวนพื้นที่
ดำเนินการ 

-มีน้ำที่สะอาด
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน 
การประปา 
ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 

๕๙ อุดหนุนสำนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ  หมู่ที่  ๓                       
(แผนชุมชน ม.๓) 

-เพือ่ให้มไีฟฟ้า          
แสงสว่างสาธารณะตามจุด
เสี่ยงภายในหมู่บ้าน 

สายจากนานางสุมาลี               
ศรีชิน   ไปถึงสำนักสงฆ์  
นาควิชัย  ระยะทางยาว  
๕๑๐  ม.  จำนวน  ๘  จุด 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนไฟฟ้า          
แสงสว่างสาธารณะ 
ที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ         
มีความปลอดภัย 

กองช่าง/
สำนักงาน 
การประปา 
ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนนดิน

ผิวจราจรลงลูกรัง                 

หมู่ที่  ๔                                

(แผนชุมชน  ม.๔) 

-เพื่อให้เกษตรกรใช้

เป็นเส้นทางในการ               

ขนย้ายผลผลิต

ทางการเกษตรได้

สะดวก 

บริเวณทิศตะวันตกหมู่บ้าน                

คุ้มเหนือ  สายจากนานางนงนุช  

ย้อไธสง  ถึงนานายวิศักดิ์                  

ไสวงาม                                           

-โดยถมดิน จำนวน ๔ ช่วง                  

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว 

๒๔๕ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม.                  

ช่วงที ่๒ กว้าง ๔.๐ ม.ยาว               

๗๕ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม.                        

ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว 

๑๗๕ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. และ

วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ ม. 

จำนวน ๔ ท่อน                                    

ช่วงที่ ๔ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว 

๑๑๐ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. และ

วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ ม. 

จำนวน ๔ ท่อน  

๑๓๘,๐๐๐ - - - - จำนวนถนนดิน                  

ที่ก่อสร้าง 

เกษตรกรมีถนนท่ี        

ใช้เป็นเส้นทางใน

การขนย้ายผลผลติ

ทางการเกษตรได้

อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
   หรือมีปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 

๑,๗๒๔ ลบ.ม. แล้วลงลูกรังกวา้ง 

๒.๕๐ ม.ยาว ๖๐๕ ม.หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ ม.หรือมีปรมิาณลูกรังไม่

น้อยกว่า  ๒๒๖ ลบ.ม. พร้อมเกลีย่

เรียบและตดิตั้งป้ายโครงการ  

(รายละเอียดตามแบบแปลน            

ที่ อบต.กำหนด) 

        

๖๑ โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์  หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)                     

-เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานท่ีจัดกิจกรรม 
ของหมู่บ้าน 

บริเวณคุ้มเหนือ   
ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม.ยาว ๑๒ ม. 
สูง ๓ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน            

ที่ อบต.กำหนด) 
 
 

- ๑๒๕,๐๐๐ - - - -จำนวนอาคาร
อเนกประสงค์            
ที่ต่อเติม 

-ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖๒ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๔                          

(แผนชุมชน  ม.๔) 

เพื่อให้ประชาชน              

ใช้สัญจรไป-มา              

ได้สะดวก 

ข้างระบบประปาหมู่บ้าน (คุ้มใต้) 

ผิวจราจรกว้าง  ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเท

คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐  ตร.ม. 

ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  

๐.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด)   

- ๔๖,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๖๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)                         

-เพื่อให้ประชาชน               
ใช้สัญจรไป-มา               
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายทอง  ศรีกุดเรือ  
ไปถึงบ้านนายสมชาย  เทียบอาจ 
ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรตีไม่
น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. ไหล่ทางลง
หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม.และ
วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง 
ช้ัน ๓ Ø ๐.๔๐ ม.จำนวน  
๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน            

ที่ อบต.กำหนด) 

- ๑๑๓,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖๔ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
หมู่ที่ ๔ 
(แผนชุมชน  ม.๔) 
                      

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ครัวเรือนให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึง 
 

จำนวน  ๒  สาย                                
๑.สายจากบ้านนายทอง  ศรีกุดเรอื 
ไปถึงบ้านนายสมชาย  เทียบอาจ 
ระยะทางยาว  ๘๐ ม. 
๒.สายจากนานางนงนุช  ย้อไธสงค์  
ไปถึงนานายวิศักดิ์  ไสวงาม 
ระยะทางยาว  ๔๕๐ ม. 
 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - -จำนวนขยายเขต
ไฟฟ้าครัวเรือน 

-ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 

๖๕ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)                         

-เพื่อให้ประชาชน              
ใช้สัญจรไป-มา               
ได้สะดวก 

บริเวณปากทางเข้าสระแก 
ขนาดกว้าง  ๔ ม. ยาว ๒๖๕ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - ๗๘,๐๐๐ - - -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๖ โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปาผิวดิน
ขนาดเล็ก  หมู่ที่ ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔) 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ 
ที่สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

บริเวณวดัสามัคคี   
ขนาด  ๕  ลบ.ม.  ต่อช่ัวโมง 

- - - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - -จำนวนระบบ
ประปาทีก่่อสร้าง 

-ประชาชนมีน้ำ             
ที่สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)        
 
                  

-เพื่อให้ประชาชน              
ใช้สัญจรไป-มา                 
ไดส้ะดวก 

สายจากบ้านนายเสมอ  สายพัน 
ไปถึงบ้านนายบุญเตียง  จันเสนา
ขนาดกว้าง  ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๑๖๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๖๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)        
 
                  

-เพื่อให้ประชาชน              
ใช้สัญจรไป-มา              
ได้สะดวก 

สายจากนานางนงนุช  ย้อไธสงค ์
ไปถึงนานายวิศักดิ์  ไสวงาม              
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว                 
๘๐๐ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 

- - - ๑,๔๕๖,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๖๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนนดินลงหินลูกรัง 
หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)                         

-เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มาไดส้ะดวก 

สายจากคลองอีสานเขียว 
ไปถึงนานายเสถียร  สายพัฒน์        
ขนาดกว้าง  ๔ ม. ยาว ๓๗๐ ม. 
สูง  ๐.๖๐ ม. 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - -จำนวนถนนดิน 
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๐ โครงการขยายถนน 
คสล.  หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)        
 
                  

-เพื่อให้ประชาชน            
ใช้สัญจรไป-มา              
ได้สะดวก 

จำนวน  ๓  สาย 
๑.สายจากบ้านนายจารุ               
วงษ์จันลา  ไปถึงบ้านนายเสมอ  สาย
พัน  ขนาดกวา้งข้างละ      ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
๒.สายจากบ้านนายสุบรรณ์                 
ย้อไธสงค์  ไปถึงบ้านนายอัคคี  
สิเนหันหา  ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.
ยาว ๔๙ ม.หนา         ๐.๑๕ ม. 
๓.สายจากบ้านนายออน  คำสนิท  ไป
ถึงบ้านนายวิสิทธิ ์  ทองด ี
จำนวน ๓ ชว่ง 
ช่วงที่ ๑ ขนาดกวา้งข้างละ 
๐.๕๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา              
๐.๑๕ ม. 
ช่วงที่ ๒ ขนาดกวา้งข้างละ 
๐.๕๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา              
๐.๑๕ ม. 
ช่วงที่ ๓ ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๔ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๑๙๖,๐๘๐ -จำนวนถนน คสล. 
ทีข่ยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



 

 

118 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๑ โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำ   หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน  ม.๔)        
 
                  

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง จำนวน  ๕  สาย 
๑.สายจากบ้านนายอัคคี  
สิเนหันหา  ไปถึงบ้านนายทองสุข  
คอนเพ็ง  ระยะทางยาว  ๔๙ ม. 
๒.สายจากหอประปา  ไปถึงบ้าน
นางกัลยา  ภูเทียมศรี  ระยะทาง
ยาว  ๑๘๓ ม. 
๓.สายจากบ้านนางวารณุี  จุ้ยวงษ์
ไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข 
๒๒๓๓  ระยะทางยาว  ๘๕  ม. 
๔.สายจากหน้าวดัไปถึงหอประปา 
ระยะทางยาว  ๑๐๓  ม. 
๕.สายจากศาลากลางบ้าน  ไปถึง
บ้านนายบุญเตียง  จันเสนา  
ระยะทางยาว  ๒๐๐  ม. 
 

- - - - ๘๖๗,๖๐๐ 
 
 

-จำนวนร่องระบายน้ำ 
ทีก่่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๒ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน  ม.๔)       
 
                   

-เพื่อให้ประชาชน             
ใช้สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

สายจากคลองอีสานเขียว  ไปทาง
สถานท่ีกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
อบต.เพ็กใหญ่  ขนาดกว้าง  
๔ ม. ยาว  ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- - - - ๑๔๔,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๗๓ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน  ม.๔)       
 
                   

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

สายจากนานางแพง   แพงจ่อย  
ไปถึงนานายสุบัน บตุรวิชา   
ขนาดกว้าง  ๓  ม. ยาว  ๕๐๐  ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
 
 

- - - - ๑๐๘,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๗๔ โครงการก่อสร้าง 
ห้องน้ำสาธารณะ 
หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน  ม.๔)      
 
                    

-เพื่ออำนวยความ

สะดวกแก่ประชาชน

โดยส่วนรวมในการทำ

กิจกรรมของหมู่บ้าน 

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (คุ้มใต)้  
ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม.  ยาว ๕ ม. 
สูง  ๒.๒๐ ม. 
 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ -จำนวนห้องน้ำ
สาธารณะที่ก่อสร้าง 

-มีห้องน้ำท่ีได้
มาตรฐาน  
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๕ อุดหนุนสำนักงาน 

การประปาส่วนภมูิภาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตประปาภูมิภาค   
หมู่ที่ ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔) 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ                  
ที่สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

เชื่อมต่อจากบ้านหนองสะแบง      
ดำเนินการสายภายในหมู่บา้น 
ระยะทางยาว  ๑,๕๐๐ ม.    

- - - ๔๙๐,๐๐๐ - -จำนวนพื้นที่
ดำเนินการ 

-มีน้ำที่สะอาด
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การประปา
ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๖ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ            
หมู่ที่  ๔                    
(แผนชุมชน  ม.๔) 
 
 

-เพื่อให้มไีฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะตามจดุเสีย่ง
ภายในหมู่บ้าน 

จำนวน  ๓  จุด 
๑.บ้านนายประสิทธ์ิ   ขวากุดแข้ 
๒.บ้านนางสวน   ขวากุดแข ้
๓.บ้านนายชัชวาล   นาสวาสดิ ์

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนไฟฟ้า          
แสงสว่าง
สาธารณะ 
ที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีไฟฟ้า               
ใช้อย่างทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภัย 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗๗ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๕                         

(แผนชุมชน  ม.๕)  

-เพื่อให้ประชาชน              

ใช้สัญจรไป-มา            

ได้สะดวก 

สายจากหนา้ อบต. ไปทางทิศใต้ 

ไปทางบ้านนายสมพร พรมสีดา  

จำนวน  ๒  ช่วง                                          

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง  ๕ ม. 

ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.                             

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรส่วนทางเชื่อม 

๒๖ ตร.ม.หนา ๐.๑๕ ม.  หรือมี

พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๑ 

ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้าง

ละ  ๐.๓๐ ม. พร้อมตดิตั้งป้าย

โครงการ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด)     

- ๓๓๕,๐๐๐ - - - จำนวนถนน  คสล.      

ที่ก่อสร้าง 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน

ให้ประชาชนใช้

สัญจรไป-มา                

ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๘ โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตนำ้ประปาผิวดิน   
หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ 
ที่สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 
 

จำนวน  ๑  แห่ง 
ปรับปรุงระบบกรองน้ำ  
ผิวดินขนาด  ๕ ลบ.ม. 
ต่อ ชม.  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.กำหนด) 

- ๙๔,๐๐๐ - - - -จำนวนระบบประปา
หมู่บ้านที่ปรับปรุง 

-ประชาชนมีน้ำที่
สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๗๙ โครงการปรับปรุงวาง
ระบบท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)                        

-เพื่อใหม้ีระบบท่อ
ประปาท่ีได้มาตรฐาน
ภายในหมู่บ้าน 

สายภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางยาว  ๓,๕๘๕ ม. 

- - ๕๕๐,๐๐๐ - - -จำนวนระบบท่อ
ประปาท่ีดำเนินการ 

-มีระบบท่อประปา 
ที่ได้มาตรฐาน 
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๘๐ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)  

-เพื่อป้องกนัน้ำท่วมขัง 
 

บริเวณคุ้มเสาเล้า  สายจาก
บ้านนางดวง  โพธิกะ                  
ไปถึงบ้านนางบัวภา                  
สร้างการนอก                      
จำนวน ๒ ช่วง                         
ช่วงที่ ๑ ยาว ๑๕๕ ม.                
ช่วงที่ ๒ ยาว ๒๓๘ ม.  

- - ๕๕๐,๐๐๐ - - -จำนวนร่องระบายน้ำ
และบ่อพกัท่ีก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำและ
บ่อพักที่ได้มาตรฐาน 
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๘๑ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)    

-เพือ่ป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

สายจากหนา้ประปาหมู่บ้าน           
ไปถึงนานายพิชิต  รูไธสง 
ระยะทางยาว  ๒๔๕ ม. 
 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - -จำนวนร่องระบายน้ำ
และบ่อพักที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำและ
บ่อพักที่ได้มาตรฐาน 
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘๒ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

รอบที่ทำการ  อบต.เพ็กใหญ่ 
จำนวน  ๒  สาย 
๑.ด้านทิศตะวันตก 
ขนาดกว้าง  ๕ ม. ยาว ๒๕๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
๒.ด้านทิศใต ้
ขนาดกว้าง  ๕ ม. ยาว ๘๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๘๘๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๘๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพือ่ให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

จำนวน  ๓  สาย 
๑.สายเข้าบ้านนายสุพร               
เกาะกลาง  ขนาดกว้าง              
๓.๕๐ ม.  ยาว ๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 
๒.สายเข้าบ้านนายเพ็ง  นานอก 
ขนาดกว้าง   ๓.๕๐ ม. ยาว            
๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
๓.สายเข้าบ้านนายสรุชัย            
วงษ์สมบัติ  ขนาดกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๒๑๘,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘๔ โครงการขยาย 

ถนน คสล. หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให้ประชาชน            
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

สายจากหนา้เรือนจำ  ไปถึงหน้า 
อบต.เพก็ใหญ่  ขนาดกว้าง               
ข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว  ๒๕๗  ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ทีข่ยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๘๕ โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำ คสล.  
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)            

-เพื่อป้องกนัน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากบ้านนางวาสนา  โทแก้ว  
ไปถึงบ้านนายประเวทย์             
กรจตุพรม  ระยะทางยาว 
๒๔๕ ม. 
 
 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - -จำนวนร่องระบายน้ำ 
คสล. และบ่อพัก                   
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำ 
คสล.และบ่อพัก 
ที่ได้มาตรฐาน             
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๘๖ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)                           

-เพื่อให้ประชาชน             
ใช้สัญจรไป-มา             
ได้สะดวก 

สายจากสะพานลำห้วย               

โสกน้ำขาว  ไปถึงนานายโทน  

จอมอาจ  ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. 

ยาว ๖๘๕ ม. หนาเฉลี่ย                 

๐.๑๐ ม. 

 

- - - ๑๒๘,๐๐๐ - -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘๗ โครงการก่อสร้าง 

ร่องระบายน้ำ  
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)    
 
         

-เพือ่ป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากบ้านนางละออง  
สุวรรณอำไพ  ไปถึงบ้านนาย
สุบิน  กุลนอก  ระยะทางยาว  
๙๘ ม. 
 
 

- - - - ๑๓๘,๐๐๐ -จำนวนร่องระบายน้ำ 
และบ่อพักที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำ 
คสล.และบ่อพัก 
ที่ได้มาตรฐาน             
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๘๘ โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำ  
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)    
 
         

-เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง 
 
 

สายจากศูนย์เรยีนรู้ชุมชน                
ไปถึงหน้า  อบต.เพ็กใหญ่                   
ระยะทางยาว  ๔๓๒ ม. 
 
 

- - - - ๖๑๐,๐๐๐ -จำนวนร่องระบายน้ำ 
และบ่อพักที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำ 
คสล.และบ่อพัก 
ที่ได้มาตรฐาน             
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๘๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน  หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให้ประชาชน          
ใช้สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

สายระหว่างสวนนายแย้ม  
ปลั่งกลาง  และนางสำลี                       
สุขประเสริฐ  ขนาดกว้าง  ๓  ม.
ยาว ๑๐๐ ม.  สูงเฉลี่ย               
๐.๖๐ ม. 
 
 

- - - - ๓๐,๐๐๐ -จำนวนถนนดิน                    
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๐ โครงการก่อสร้าง 

ถนนดิน  หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนางบุญหลาย                       
ปิดตาทะสา  ไปถึงหน้า อบต.   
เพ็กใหญ่  ขนาดกว้าง   ๓  ม.
ยาว  ๙๐ ม.  หนา  

- - - - ๒๘,๐๐๐ -จำนวนถนนดิน                    
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๙๑ โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน  หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให้ประชาชน               
ใช้สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

สายรอบป่าช้าสาธารณะ              
ขนาดกว้าง  ๔ ม. ยาว ๓๘๐ ม. 
สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. 

- - - - ๑๘๐,๐๐๐ -จำนวนถนนดิน                    
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๙๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)                           

-เพื่อให้ประชาชน             
ใช้สัญจรไป-มา             
ได้สะดวก 

สายคันคลูำห้วยเอก                        

จากนานายวิชัย  เรืองวิเศษ          

ไปถงึนานางสัมพันธ์  เหลาธนู 

ขนาดกว้าง  ๒  ม. ยาว ๖๒๐ ม. 

หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 

 

- - - - ๘๐,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๓ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก             
หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)  
 
                          

-เพื่อให้ประชาชน             
ใช้สัญจรไป-มา              
ได้สะดวก 

สายจากฐานบั้งไฟ   หมู่ที่ ๑๐                     

ไปถึงฝายใหญ่บ้านนาคสะดุ้ง  

ขนาดกว้าง   ๒.๕๐ ม. ยาว 

๑,๓๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

 

- - - - ๒๕๐,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๔ โครงการขยายถนน 

คสล. หมู่ที่ ๖                        

(แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชน              

ใช้สัญจรไป-มา             

ได้สะดวก 

สายหน้าโรงเรยีน  ไปถึงหน้า            

วัดศรีสง่า  จำนวน ๒ ช่วง                  

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว 

๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.                            

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว 

๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี

พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

๑๐๕ ตร.ม. และไหล่ทางลงหิน

คลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. 

(รายละเอียดตามแบบแปลน                 

ที่ อบต.กำหนด) 

๖๑,๐๐๐ - - - - จำนวนถนน คสล.              

ที่ขยาย 

ประชาชนมีถนนที่ได้

มาตรฐาน  สามารถ

ใช้สัญจรไป-มา                        

ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๕ โครงการปรับปรุงถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๖                       

(แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชน               

ใช้สัญจรไป-มา               

ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายสมชาย  นุชิต  ไปถึง

ระบบประปาหมูบ่้าน  (ทิศตะวันตก)   

โดยวิธีแอสฟลัท์ติกคอนกรตี                        

จำนวน  ๒  ช่วง                                                 

ช่วงที่ ๑ กว้าง  ๓.๕  ม. ยาว ๑๕๕ ม. 

หนาเฉลี่ย  ๐.๐๔ ม.                                        

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. 

หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นท่ีลาด

ยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๒.๕๐ ตร.ม.  

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 

กำหนด)      

- ๒๘๙,๐๐๐ - - - จำนวนถนน คสล.                 

ที่ปรับปรุง 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน

ให้ประชาชนใช้

สัญจรไป-มา                 

ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๖ โครงการขยายถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)       

-เพื่อให้ประชาชน              
ใช้สัญจรไป-มา                        
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายสเุจิด  ภูคำ            
ไปถึงบ้านนายถวัลย์  ตรีพรม   
จำนวน ๖ ช่วง 
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑ ม.ยาว ๘๖ ม. 
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑ ม.ยาว ๘๖ ม. 
ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑ ม.ยาว ๖ ม. 
ช่วงที่ ๔ กว้าง ๑ ม.ยาว ๖ ม. 
ช่วงที่ ๕ กว้าง ๑ ม.ยาว ๑๖๓ ม. 
ช่วงที่ ๖ กว้าง ๑ ม.ยาว ๑๖๓ ม. 
ทุกช่วงหนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๐  
ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 
ข้างละ  ๐.๓๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต. กำหนด)      
 

- ๓๒๙,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙๗ โครงการปรับปรุง 

ถนน คสล.  หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)    
                        

-เพื่อให้ประชาชน                
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายสเุจิด   ภูคำ                 
ไปถึงบ้านนายสมฤทธ์ิ   นุชิต               
-โดยการเททับผิวจราจรเดิม  
ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๗ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๗๐๘             
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต. กำหนด) 

- - ๓๘๐,๐๐๐ - - -จำนวนถนน คสล. 
ทีป่รับปรุง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๙๘ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำสาธารณะ
ชุมชน  หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)  
 

-เพื่อใหม้ีห้องน้ำ
บริการประชาชน                 
ในการจัดงานต้อนรับ
หรือจัดงานกิจกรรม
ของชุมชน 

บริเวณศาลากลางบ้าน 
ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม. ยาว ๖ ม. 
สูง ๒.๘๐ ม. 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - -จำนวนห้องน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 

-มีห้องน้ำสำหรับ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

๙๙ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 
 

-เพื่อใหป้ระชาชน            
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายบัวรินทร์                  
บองเพชร  ไปถึงนานายสนิท              
ตุแก้ว  ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม.
ยาว ๓๖๐ ม.หนาเฉลีย่  
๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๖๔,๐๐๐ - -จำนวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐๐ โครงการยกระดับ 

ถนน คสล.  หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)    
                        

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

ซอยบ้านนางสมพอดี   คำใจ             
ไปถึงหน้าวัด  ขนาดกว้าง  
๒.๕๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๑๖๔,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๑๐๑ โครงการยกระดับ 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)    
                        

-เพื่อให้ประชาชน          
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายสเุจิด  ภูคำ            
ไปถึงบ้านนายสี  ทองมาตา  
ขนาดกว้าง  ๔ ม.  ยาว ๑๗๕ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๓๖๔,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล. 
ที่ดำเนินการ 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๑๐๒ โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำ  หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

สายจากบ้านนางบัวไข  จันตา 
ไปถึงบ้านนายบรรจง  เทพโคสา  
ขนาดกว้าง   ๐.๕๐ ม. ยาว 
๒๕๓ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๔๐ ม. 
 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - -จำนวนร่องระบายน้ำ
ทีก่่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๐๓ โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำ  หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

สายจากบ้านนายสเุจิด ภคูำ 
ไปถึงบ้านนายสี  ทองมาตา 
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว               
๙๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 

- - - ๑๗๐,๐๐๐ - -จำนวนร่องระบายน้ำ
ทีก่่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 



 

 

134 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๔ โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำ  หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง 
 

สายจากบ้านนายสมชาย    
ภูคำ  ไปถึงบ้านนายสมฤทธ์ิ  
นุชิต  ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๘๐ ม. ลึกเฉลีย่ 
๐.๔๐ ม. 

- - - ๓๓๐,๐๐๐ - -จำนวนร่องระบายน้ำ
ทีก่่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๐๕ โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปาหอถังสูง  
หมู่ที ่๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ 
ที่สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

บริเวณลำห้วยฝายใหญ่  
ขนาดกว้าง  ๓ ม. ยาว ๓ ม.  
สูง  ๙ ม. 

- - - - ๓๒๐,๐๐๐ -จำนวนระบบประปา
ทีก่่อสร้าง 

-ประชาชนมีน้ำ             
ที่สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๖
(แผนชุมชน ม.๖)             
               

-เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา                    
ได้สะดวก 

ซอยบ้านนายเชิดชัย                   
กัณหาป้อง  ขนาดกว้าง 
๒.๕๐  ม.ยาว ๔๔ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 

- - - - ๕๗,๐๐๐ -จำนวนถนน คสล. 
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๑๐๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล.   
หมู่ที่  ๖                                     
(แผนชุมชน ม.๖)             
               

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                    
ไดส้ะดวก 

สายจากถนนทางหลวง
หมายเลข  ๒๒๓๓  ข้าง
โรงเรียนด้านทิศตะวันออก
ไปถึงหน้าวัด                            
-โดยวิธีแอสฟัลต์ติก          
คอนกรีต  ขนาดกว้าง  ๕ ม. 
ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๐๔ ม. 

- - - - ๒๑๐,๐๐๐ -จำนวนถนน คสล. 
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐๘ โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  หมู่ที่  ๖                 

(แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชน               

ใช้สัญจรไป-มา                

ได้สะดวก 

สายคันคลูำห้วยฮ่องแซงตอนบน  

จากนานายสมฤทธ์ิ  นุชิต  ไปถึง

นานางจอมไข่พลจ่า  ขนาดกว้าง  

๒  ม. ยาว ๔๖๐ ม. หนาเฉลี่ย 

๐.๑๐ ม.  (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด)    

- - - - ๗๔,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๑๐๙ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  

หมู่ที่  ๖                 

(แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชน                

ใช้สัญจรไป-มา              

ได้สะดวก 

สายจากทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  
ไปถึงลำห้วยขุมปูน  ขนาดกว้าง 
๒ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ ม. 
 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก 
ทีป่รับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๑๑๐ โครงการซ่อมแซม                   
ร่องระบายน้ำ  หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

สายจากศาลากลางบ้านไปถึง
หน้าวัด   
-โดยซ่อมแซมฝาบ่อพัก  ขนาด
กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๐.๗๐ ม. 
จำนวน  ๑๐ บ่อ 
 

- - - - ๘๐,๐๐๐ -จำนวนร่องระบายน้ำ
ทีซ่่อมแซม 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๑ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  
หมู่ที่  ๖                       
(แผนชุมชน  ม.๖) 

-เพื่อให้มไีฟฟ้า          
แสงสว่างสาธารณะ
ตามจุดเสีย่งภายใน
หมู่บ้าน 

จำนวน  ๑๓  จุด 
๑.บ้านนายบญุเสริม  กลุสุวรรณ 
๒.บ้านนางอำภัยวิทย์  นารถภักด ี
๓.บ้านนายขาว  กำไรทอง 
๔.บ้านนายด้วง  คำใจ 
๕.บ้านนางสมพอดี  คำใจ 
๖.บ้าน น.ส.รพีภรณ์  พุทไธสง 
๗.บ้านนายไสว  คำคณู 
๘.บ้านนางวัฒนา  จักรพิมพ ์
๙.บ้านนางใหม่  ปฏิกานัง  
๑๐.บา้นนางสมนึก  มหาชานนท์ 
๑๑.บา้นนางสง่า  จักรพิมพ ์
๑๒.สายจากบ้านนายสี  ทองมาตา  
ไปถึงบ้านนายศรี  วงษ์ศา  ๒  จุด 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑๖,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนไฟฟ้า          
แสงสว่างสาธารณะ 
ที่ตดิตั้ง 

-ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ         
มีความปลอดภัย 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๒ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า              
หมู่ที่  ๖                       
(แผนชุมชน  ม.๖) 
 

-เพื่อให้ระบบไฟฟ้า          
ของระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของ 
ระบบประปาหมูบ่้าน 
จำนวน  ๑  จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ - - -จำนวนระบบไฟฟ้า           
ที่ซ่อมแซม 

-มีระบบไฟฟ้า          
ของระบบประปา
หมู่บ้านที่สามารถ     
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๓ โครงการก่อสร้างถนน   

คสล. หมู่ที่  ๗                         

(แผนชุมชน  ม.๗)                                   

-เพื่อให้ประชาชน 

ใช้สัญจรไป-มา                    

ได้สะดวก 

สายบ้านนายชุมพล   อันมาก           

ไปถึงบ้านนายจันทร์  แก้วคำหอม               

-ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๒ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเท

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๘๘๒  ตร.ม. 

ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 

๐.๒๐ ม. และวางท่อระบายน้ำ 

คสล. ปากลิ้นรางช้ัน ๓  Ø ๐.๔๐ ม. 

จำนวน ๓ จุดๆละ ๔ ท่อน  รวม 

๑๒ ท่อน พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 

กำหนด) 

๔๖๑,๐๐๐ - - - - -จำนวนถนน 

คสล.ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๔ โครงการปรับปรุงถนน                 

หินคลุก  หมู่ที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให้ประชาชน                      

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

สายบ้านโคกกลาง ไปถึงบ้านหญ้าคา   

-โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้ว                      

ลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  ม. 

ยาว ๙๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

หรือมีปรมิาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

๒๔๐ ลบ.ม. และเกลีย่เรยีบ พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ี อบต. กำหนด)    

- ๑๙๑,๐๐๐ - - - -จำนวนถนนหินคลุก

ที่ปรับปรุง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๕ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อให้ประชาชน    
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายเสถียร  มารมณ์       
ไปถึงบ้านนายคะนอง  สืบมา  
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๔๒ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๗ ตร.ม. 
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 
๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด)    

- ๒๕๔,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล.  

ที่ก่อสร้าง 

-ประชาชนมีถนน                    

ที่ได้มาตรฐาน  

สามารถใช้สัญจร               

ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๖ โครงการก่อสร้าง 

ร่องระบายน้ำ                          
หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

สายจากบ้านนางอรัญญา  โพธิ์ใครศรี
ไปถึงบ้านนายถาวร   หล้ามาชน  
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม.  ยาว ๒๔๕ ม. 
ลึกเฉลีย่  ๐.๔๐ ม. พร้อมติดตั้งปา้ย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต. กำหนด)  
 

- - ๔๖๐,๐๐๐ - - -จำนวนร่องระบายน้ำ
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน        
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๑๗ โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำ                          
หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

สายจากบ้านนายนิวัฒน์  บุตรวิชา             
ไปถึงบ้านนายหมอน  หนองพุดซา  
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๐ ม.         
ลึกเฉลีย่ ๐.๔๐ ม.  
 
 

- - ๑๔๐,๐๐๐ - - -จำนวนร่องระบายน้ำ
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน        
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๑๘ โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำ                          
หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

สายจากบ้านนายหมอน  หนองพุดซา  
ไปถึงบ้านนายประมวล  เศษเกีย  
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๕ ม. ลึก
เฉลี่ย  ๐.๔๐ ม.  
 
 

- - - ๑๗๐,๐๐๐ - -จำนวนร่องระบายน้ำ
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน        
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑๙ โครงการก่อสร้าง 

ร่องระบายน้ำ                          
หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

สายจากบ้านนายสมบัติ  เย็นเหลอื  
ไปถึงบ้านนายชุมพล  อันมาก                
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม. 
ลกึเฉลีย่ ๐.๔๐ ม. 
 

- - - ๒๔๐,๐๐๐ - -จำนวนร่องระบายน้ำ
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน        
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๒๐ โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ำ                          
หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขงั 
 

สายจากบ้านนางประดิษฐ์  อุดมพร  
ไปถึงบ้านนายเสถียร  มารมณ์               
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๘ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 
 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - -จำนวนร่องระบายน้ำ
ทีก่่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน        
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๒๑ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อให้ประชาชน                   
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนางรวีวรรณ  สมขบวน 
ไปถึงบ้านนายสมใจ  ปุตุลง   
ขนาดกว้าง   ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๖๒ ม.  
หนา  ๐.๑๕  ม. 
 
 

- - - ๒๒๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล.               

ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ี
สามารถให้
ประชาชน             
ใช้สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒๒ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก            

หมู่ที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให้ประชาชน                      

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

สายจากบ้านโคกกลาง  ไปถึงตำบล

ลอมคอม  ขนาดกว้าง                   

๒.๕๐ ม.  ยาว ๑,๓๑๐ ม.                    

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

- -จำนวนถนนหินคลุก

ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๒๓ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก            

หมู่ที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให้ประชาชน                      

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

สายจากบ้านนางบุญสวสัดิ์   หาคลัง  
ไปถึงบ้านนายปรารถนา พลเมือง  
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.  ยาว ๘๙๐ ม.                                                        

- - - ๑๖๐,๐๐๐ 
 

- -จำนวนถนนหินคลุก

ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

๑๒๔ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก            

หมู่ที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให้ประชาชน                      

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายทองหลั่น                   
แสงทองเกิด  ไปถึงบ้านนาง                             
ทองหล่อ  เบ้าสองสี   ขนาดกว้าง 
๒.๕๐ ม.  ยาว ๖๕๐ ม.                                    

- - - ๑๑๗,๐๐๐ - -จำนวนถนนหินคลุก

ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๕ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก            

หมู่ที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพือ่ให้ประชาชน                      

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายอเนก   ยอดไธสงค์  
ไปถึงนานางจำปี   ปิ่นสุวรรณ  
ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม.ยาว ๕๐๐ ม.                                          

- - - ๙๐,๐๐๐ - -จำนวนถนนหินคลุก

ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๒๖ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก            

หมู่ที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให้ประชาชน                      

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายจำปา  มาตย์มณ ี
ไปถึงลำห้วยทางควาย  ขนาดกว้าง  
๒.๕๐ ม.  ยาว ๑,๖๑๐ ม. 

- - - ๒๘๙,๐๐๐ - -จำนวนถนนหินคลุก

ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๒๗ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก            

หมู่ที่  ๗                       

(แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให้ประชาชน                      

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข      
ขก ๔๐๗๖ ไปถึงนานายธวัช                  
พรมลาย  ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. 

- - - ๑๐๘,๐๐๐ - -จำนวนถนนหินคลุก

ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๒๘ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก            

หมู่ที่  ๗ (แผนชุมชน ม.๗) 

เพื่อให้ประชาชน                      

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

สายจากนานายสวาส  โพธิ์เมือง     
ไปถึงนานายตา มารมณ์   ขนาด
กว้าง  ๒.๕๐ ม.  ยาว  ๕๕๐  ม. 

- - - ๙๙,๐๐๐ - -จำนวนถนนหินคลุก

ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒๙ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ            
หมู่ที่  ๗                   
(แผนชุมชน  ม.๗) 

-เพื่อให้มไีฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะตามจดุเสีย่ง
ภายในหมู่บ้าน 

จำนวน  ๗  จุด 
๑.บ้านนางดอกไม้  นาราษฎร ์
๒.บ้านนายสุนันท์                    
ปราบหนองบัว 
๓.สามแยกบ้านนายสมใจ                
ปุตุลง 
๔.บ้านนางชม  อุดมพร 
๕.บ้านนายณรงค์  หล้ามาชน 
๖.แยกถนนทางไปบ้านทุ่งแค 
๗.บ้านนางสมนึก  ร้อยดี   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนไฟฟ้า          
แสงสว่าง
สาธารณะ 
ที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีไฟฟ้า               
ใช้อย่างทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภัย 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๐ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
หมู่ที่ ๗ 
(แผนชุมชน  ม.๗) 
                      

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ครัวเรือนให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

จำนวน  ๒  สาย                                
๑.สายจากนานายประมวล  เศษเกีย  
ไปถึงนานายคำตา  มารมณ ์
ระยะทางยาว  ๑,๑๐๐ ม. 
๒.สายจากบ้านนายคะนอง  สืบมา  
ไปถึงนานายทอง  พรมลาย 
ระยะทางยาว  ๘๐๐ ม. 
 
 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - - -จำนวนขยายเขต
ไฟฟ้าครัวเรือน 

-ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 

๑๓๑ อุดหนุนสำนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร   หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน  ม.๗) 
 
 

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรให้
เกษตรกร มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

สายจากบ้านนายอเนก  ยอดไธสงค์  
ไปถึงตำบลลอมคอม  ระยะทางยาว 
๔๕๐  ม. 

- - ๘๐,๐๐๐ - - -จำนวนขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๒ โครงการซ่อมแซม 

ถนนหินคลุก   หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)    
             

-เพื่อให้ประชาชน            
ใช้สัญจรไป-มา                       
ได้สะดวก 

สายจากดอนปู่ตา  ไปถึงทุ่งพึงพืด                  
-โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลงหิน
คลุก กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑,๑๗๐ ม.
หนาเฉลี่ย   ๐.๑๐ ม.หรือมีปรมิาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๕ ลบ.ม.  
และเกลี่ยเรียบ  พร้อมตดิตั้งป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กำหนด)      
 

๒๑๙,๐๐๐ - - - - -จำนวนถนน               
หินคลุกที่ซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๓ โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก  หมู่ที่  ๘  

(แผนชุมชน ม.๘) 

เพื่อให้ประชาชน              

ใช้สัญจรไป-มา                  

ได้สะดวก 

สายจากทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙ 

ไปถึงนานายถวัล  จันโท                        

-โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้ว       

ลงหินคลุก  กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว  

๑,๒๙๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ

มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๓ 

ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตัง้

ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด)      

 

- ๒๕๗,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน               
หินคลุกที่ปรับปรุง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๔ โครงการขยายถนน 

ถนน คสล.  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)   
  
                        

-เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา ได้
สะดวก 

ถนนสายกลางบ้าน 
จำนวน  ๕  ช่วง 
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑ ม.ยาว ๗๗ ม. 
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑ ม.ยาว ๑๑๕ ม. 
ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑ ม.ยาว ๒๕๘ ม. 
ช่วงที่ ๔ กว้าง ๑ ม.ยาว ๑๕๘ ม. 
ช่วงที่ ๕ กว้าง ๑ ม.ยาว ๔๖ ม. 
ทุกช่วงหนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๔  
ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 
ข้างละ ๐.๓๐ ม.  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กำหนด)      
 
 

- ๓๖๓,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล.           
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๕ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)   
  
                        

-เพื่อใหป้ระชาชน             
ใช้สัญจรไป-มา               
ได้สะดวก 

สายกลางบ้าน  จากถนนทางหลวง
หมายเลข  ๒๑๙๙  ไปถึงหน้าวัด 
-โดยวิธีปูผิวแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต  
จำนวน  ๓  ช่วง 
ช่วงที่  ๑  ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว 
๑๑๙ ม. หนา ๐.๐๔ ม. 
ช่วงที่  ๒  ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๘.๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.  
ช่วงที่  ๓  ขนาดกว้าง ๖ ม.  ยาว 
๒๐๘ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๔.๕              
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด) 
 

- - ๕๗๐,๐๐๐ - - -จำนวนถนน คสล.           
ทีป่รับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓๖ โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน  ม.๘) 
 
 

-เพื่อให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 
 

บริเวณถนนสายกลางบ้าน 
ขนาดกว้าง   ๗ ม. ยาว ๑๕ ม. 
สูง ๔.๗๐ ม. 

- - ๔๕๐,๐๐๐ - - -จำนวนศาลา
อเนกประสงค์ 
ที่ก่อสร้าง 

-ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๓๗ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  หมู่ที ่ ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)    
             

-เพื่อให้ประชาชน             
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 
 
 

สายจากบ้านนายอภิชาต ิ                
คำแก้ว  ไปถึงหอประปา                 
ขนาดกว้าง  ๓ ม. ยาว ๔๒๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.                
 

- - - ๖๖๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล.   
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๓๘ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)    
             

-เพื่อให้ประชาชน             
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 
 
 

สายจากบ้านนางบัวฮอง                
เย็นเหลือ  ไปถึงสระใหญ่          
ขนาดกว้าง  ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล.   
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๓๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)    
             

-เพื่อให้ประชาชน             
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 

ซอยบ้านนางคำกอง  สผีักหอม 
ขนาดกว้าง  ๓ ม.  ยาว ๔๕ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. 

- - - ๗๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล.   
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๐ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)   
 

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                    
ได้สะดวก 

จำนวน  ๖  สาย 
๑.สายจากดอนปูต่า  ไปถึงถนน          
ทางหลวงหมายเลข   ๒๒๓๓ 
ขนาดกว้าง  ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๒.สายจากนานางคำนาง  วัลภา  
ไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข  
๒๑๙๙ 
๓.ถนนสายรอบโคกทำเล  ขนาด
กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒,๓๑๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๔.สายจากหอประปา  ไปถึง             
สามแยกทุ่งพึงพืด  ขนาดกว้าง 
๒.๕๐ ม. ยาว ๗๗๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๕.ถนนสายรอบหนองผักท่อ  ขนาด
กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๕๙๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

๖.สายจากบ้านนายอภิชาต               

คำแก้ว  ไปถึงนานายวณิช                
โชควิทยานกุูล 

- - - - ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 

-จำนวนถนนหินคลุก 
ทีป่รับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๑ โครงการก่อสร้าง               

ถนนหินคลุก  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)   
 

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                    
ได้สะดวก 

สายคันดินลำห้วยอุปฮาด                   
จากนานายคำมุข  วัลภา                        
ไปถึงนานายอภิชาติ  คำแก้ว  
ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม. ยาว              
๕๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
 
 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

-จำนวนถนนหินคลุก 
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๔๒ โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)      

-เพื่อให้ประชาชน             
ใช้สัญจรไป-มา                   
ได้สะดวก 

เสรมิถนนทางทิศใต้วัด 
เป็นถนนใหม่  ขนาดกว้าง  ๖  ม. 
ยาว  ๓๖๐  ม.  สูงเฉลีย่ ๑ ม. 
 
 

- - - - ๑๑๐,๐๐๐ 
 

-จำนวนถนนดิน          
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๓ อุดหนุนสำนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ            
หมู่ที่  ๘                   
(แผนชุมชน  ม.๘) 

-เพื่อให้มไีฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะตามจดุเสีย่ง
ภายในหมู่บ้าน 

จำนวน  ๙  จุด 
๑.บ้านนางสำลี  บุญประเสริฐ 
๒.บ้านนายวเิชียร  คำแก้ว 
๓.บ้านนายน้อย  รามเกียรต ิ
๔.บ้านนายคำใจ  พลอาสา 
๕.ซอยโรงเรียน 
๖.ซอยสบายใจ 
๗.ซอยบ้านนายโพธิ์                     
พลกระจาย 
๘.ถนนสายใต ้
๙.ถนนสายหน้าวัด 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๒,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนไฟฟ้า          
แสงสว่าง
สาธารณะ 
ที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีไฟฟ้า               
ใช้อย่างทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภัย 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 

๑๔๔ อุดหนุนสำนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน  ม.๘) 

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรให้เกษตรกร 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

สายจากถนนทางหลวง
หมายเลข ๒๑๙๙ (ปากทาง
โนนกอก)  ไปถึงนานายถวัล  
จันโท  ระยะทาง  ๒,๓๐๐  ม. 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๑๔๕,๐๐๐ - - -จำนวนขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๕ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า   หมู่ที่  ๘                      
(แผนชุมชน  ม.๘) 

-เพื่อใหร้ะบบไฟฟ้า          
ของหมู่บ้านสามารถ           
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของหมู่บ้าน 
จำนวน  ๒  จุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนระบบ
ไฟฟ้าที่ซอ่มแซม 

-มีระบบไฟฟ้า          
ของหมู่บ้านที่สามารถ     
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๖ โครงการซ่อมแซม           

ถนนหินคลุก  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)         
                   

-เพื่อให้ประชาชน                    
ใช้สัญจรไป-มา            
ได้สะดวก 

สายจากหลังโรงเรียน                                  
ไปถึงลำห้วยอุปฮาด  
-โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วลง
หินคลุกกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว               
๕๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๔ 
ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต. กำหนด)      
 
 

๑๐๘,๐๐๐ - - - - 
 

-จำนวนถนนหินคลุก         
ที่ซอ่มแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๗ โครงการปรับปรุงถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๙                      

(แผนชุมชน) 

-เพื่อให้ประชาชน            

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

โดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                    

จำนวน  ๒  ช่วง                                                 

ช่วงท่ี ๑ สายจากสามแยกจุดตรวจ          

ถึงบ้านนายสมัย   อุ้ยมี  ขนาดกว้าง  ๔  

ม. ยาว ๑๐๓  ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๐๔ ม.                                                      

ช่วงท่ี ๒ จากบ้านนางสี    สุดสงคราม ถึง

บ้านนายเจริญ  แก้วคำใต้  ขนาดกว้าง  

๕ ม. ยาว   ๗๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. 

หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า ๗๘๒ ตร.

ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 

กำหนด)   

- 
 

๒๐๕,๐๐๐ - - - 
 

จำนวนถนน คสล.     

ที่ปรับปรุง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๔๘ โครงการปรับปรุงถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๙                      

(แผนชุมชน) 

-เพื่อให้ประชาชน            

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

ซอยสันตสิุข  ผิวจราจรกว้าง  ๒.๕  ม. 

ยาว ๑๖  ม. หนาเฉลีย่  ๐.๑๐ ม. 

หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  

๔๐ ตร.ม.  (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด)    

- ๑๓,๐๐๐ - - - 
 

จำนวนถนน คสล.     

ที่ปรับปรุง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔๙ โครงการปรับปรุงถนนดิน

ลงลูกรัง  หมู่ที่  ๙                     

(แผนชุมชน ม.๙) 

-เพื่อให้ประชาชน        

ใช้สัญจรไป-มา               

ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายสมหมาย                  

เพราะถะ  ถึงทางเชื่อมลำห้วย              

ขุมปูน  ลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง                

๒.๕  ม. ยาว ๑,๐๒๐  ม. หนา

เฉลี่ย  ๐.๑๕ ม.  หรือมีปริมาณ

ลูกรังไม่น้อยกว่า  ๓๘๒.๕           

ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ  พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการ  

(รายละเอียดตามแบบแปลน              

ที่  อบต. กำหนด)      

- ๑๐๖,๐๐๐ - - - 
 

-จำนวนถนนดิน                 

ลงลูกรังท่ีปรับปรุง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๕๐ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง 
 
 

สายจากสี่แยกหน้าหลวงปู ่
ไปถึงสามแยกหน้าโรงเรียน   
ด้านฝั่งทิศใต้หน้าโรงเรยีน                        
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว                  
๒๑๗  ม. ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ ม. 
 

- ๓๙๒,๐๐๐ 
 

- - - 
 

-จำนวนร่องระบายน้ำ
และบ่อพักที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๕๑ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ทางเข้าสถานท่ี
กำจัดสิ่งปฏิกลูมลูฝอย 
อบต.เพ็กใหญ่         

-เพื่อใช้สัญจรในการ 
ขนย้ายสิ่งปฏิกลูและ 
ขยะมูลฝอยได้สะดวก 

สายทางเข้าสถานท่ีกำจัด 
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต. 
เพ็กใหญ่  จำนวน  ๒ ช่วง 
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง   ๔ ม.  ยาว 
๑๐๐ ม.                                          
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง   ๔ ม.  ยาว 
๑๒๐ ม.  ยาวรวม ๒๒๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรตีไม่
น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.ไหล่ทางลง
หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน              
ที่  อบต. กำหนด)      
 

- ๔๖๗,๐๐๐ 
 

- - - 
 

-จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
สามารถใช้ขนย้าย 
สิ่งปฏิกูลและ               
ขยะมูลฝอยได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๕๒ โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำ คสล.                  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากสี่แยกหน้าหลวงปู ่
ไปถึงสามแยกหน้าโรงเรียน   
ด้านฝั่งทิศเหนือหน้าโรงเรียน                        
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว  
๒๐๓ ม.  ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ                
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต. กำหนด) 
 

- - ๓๗๐,๐๐๐ - - 
 

-จำนวนร่องระบายน้ำ 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๕๓ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ คสล.                  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากสี่แยกบ้านนายคำปน  
เถาเบา  ไปถึงสามแยกหลัง
โรงเรียน  ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๒๔๐ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๔๐ ม. 

- - ๔๖๐,๐๐๐ - - 
 

-จำนวนร่องระบายน้ำ 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๕๔ โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำ คสล.                  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากบ้านนายคุ้ม  อึ้นพวง 
ไปถึงบ้านนางจูม  คำทองสุข 
ระยะทางยาว  ๒๕๐ ม. 
 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ - 
 

-จำนวนร่องระบายน้ำ 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๕๕ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ คสล.                  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากสี่แยกบ้านนายสุบัน            
ไปถึงสามแยกจุดตรวจ                   
ระยะทางยาว  ๑๘๐ ม. 

- - - ๒๔๒,๐๐๐ - 
 

-จำนวนร่องระบายน้ำ 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๕๖ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ คสล.                  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

ซอยพรมราช   ระยะทางยาว  
๑๒๐ ม. 

- - - ๑๖๘,๐๐๐ - 
 

-จำนวนร่องระบายน้ำ 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๕๗ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล.  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากหนา้วัด  ไปถึงหอ
ประปา  ขนาดกว้าง  ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๘๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - 
 

-จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๕๘ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายรอบบ้านจากสามแยกโรงสี
ชุมชนไปถึงบ้านนางวันเพ็ญ  
สิมหลวง  ขนาดกว้าง  ๕ ม. 
ยาว ๓๖๒  ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๙๔๐,๐๐๐ - 
 

-จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๕๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลูกรัง  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากสามแยกต้นเปือยใหญ่  
ไปถึงดอนสวรรค์  ขนาดกว้าง  
๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๖๐ ม.              
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.  
 

- - - ๒๒๐,๐๐๐ - 
 

-จำนวนถนนลูกรัง 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖๐ โครงการก่อสร้าง 

ถนนลาดยาง  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายธีระ พรมชินวงศ์  
ไปถึงบ้านนายสมศักดิ์  เตมิทองไทย 
ขนาดกว้าง  ๕  ม. ยาว ๓๐๐ ม. 
หนา  ๐.๐๔ ม. 
 

- - - - ๔๒๐,๐๐๐ -จำนวนถนนลาดยาง 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๖๑  โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  หมู่ที ่ ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพือ่ให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

ซอยวรพัฒน์  ขนาดกว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๖๕ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 
 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ -จำนวนถนน  คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๖๒ โครงการขยายถนน 
คสล.  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                
            

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากสามแยกบ้านนายเรืองวิทย์  
ขันแข็ง   ไปถึงประตูหน้าวัด  ขนาด
กว้างข้างละ  ๑ ม.  ระยะทางยาว  
๒๕๐ ม. 
 

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ -จำนวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๖๓ โครงการขยายถนน 
คสล.  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                
            

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากสามแยกหน้าวัด  ไปถึง 
ซอยตาลเดี่ยว  ขนาดกว้างขา้งละ  
๑ ม. ยาว  ๒๐๐  ม. 
 
 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ -จำนวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

149 



 

 

164 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖๔ โครงการก่อสร้าง 

ถนนหินคลุก  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

ซอยร่วมใจพัฒนา  ขนาดกว้าง 
๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก          
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๖๕ โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากสามแยกสระแก            
ไปถึงดอนสวรรค์  ขนาดกว้าง              
๒.๕๐ ม. ยาว  ๙๖๐ ม.               
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๑๗๒,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก         
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๖๖ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลูกรัง  หมู่ที ่ ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณ
นานางวงเดือน  ศรีสงคราม                                           
ไปถึงนานายพงษ์สันต์  แก้วชนะ  
ขนาดกว้าง  ๓ ม. ยาว ๕๔๐ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ ม. 
 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ -จำนวนถนนลูกรัง         
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๖๗ โครงการซ่อมแซม 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากสามแยกบ้าน 
นายเรืองวิทย์  ขันแข็ง                       
ไปถึงประตหูน้าวัด  ขนาดกว้าง 
๕ ม.  ยาว  ๒๕๐ ม. 
 

- - - - ๓๑๒,๐๐๐ -จำนวนถนน คสล.          
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

150 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖๙ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                         

-เพื่อให้ประชาชน               
ใช้สัญจรไป-มา                   
ได้สะดวก 

สายจากสามแยกโคกทำเล           
ไปถึงนานายประทีป  พรมวงศ์
ขนาดกว้าง  ๒ ม. ยาว ๖๔๐ ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - -  -                       ๗๘,๐๐๐ 
 
 
 

-จำนวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๗๐ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อให้ประชาชน               
ใช้สัญจรไป-มา                   
ได้สะดวก 

สายจากนานายอภิวัฒน์  
ประเสริฐศลิป์   ไปถึงนานางลี              
จันทกล  ขนาดกว้าง  ๒ ม.             
ยาว ๗๑๐ ม.  หนาเฉลี่ย                                           
๐.๑๐ ม. 

- - -  -                       ๘๗,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๗๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     
                 

-เพื่อให้ประชาชน               
ใช้สัญจรไป-มา                   
ได้สะดวก 

ถนนสายรอบโคกทำเล 
ขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๒,๓๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - -  -                       ๔๒๔,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๗๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)   
        

-เพื่อให้ประชาชน               
ใช้สัญจรไป-มา                   
ได้สะดวก 

สายจากแยกประปา ม.๙  ไปถึง
แยกทางเข้าหนองผักท่อ ม.๘ 
ขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว  ๑,๗๒๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - -  -                       ๓๘๗,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗๓ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อให้ประชาชน               
ใช้สัญจรไป-มา                   
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายอ่วม  ขันแข็ง 
ไปถึง กม.๘  ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.
ยาว ๙๕๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
 

- - -  -                       ๒๑๕,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๗๔ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อให้ประชาชน               
ใช้สัญจรไป-มา                   
ได้สะดวก 

สายจากสามแยกบ้าน 
นายบุญช้อน  โกกิลารตัน์                  
ไปถึงบ้านนายบุญตา  ผาลึกโรจน์
ขนาดกว้าง   ๒.๕๐ ม.  ยาว 
๑,๕๓๐ ม. 
 

- - -  -                       ๒๗๕,๐๐๐ -จำนวนถนนหินคลุก          
ที่ปรับปรุงซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

167 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗๕ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ            
หมู่ที่  ๙                   
(แผนชุมชน  ม.๙) 

-เพื่อให้มไีฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะตามจดุเสีย่ง
ภายในหมู่บ้าน 

จำนวน  ๔  จุด 
๑.บ้านนายนริุด  สรีะพันธ ์
๒.เสาไฟหม้อแปลงใหญ ่
(บ้านนายเคน  นาวารี) 
๓.ทางโค้งหลังเมร ุ
๔.บ้านนายคำพันธ์  บุตรวิชา 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนไฟฟ้า          
แสงสว่าง
สาธารณะ 
ที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีไฟฟ้า               
ใช้อย่างทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภัย 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 

๑๗๖ อุดหนุนสำนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  หมู่ที่ ๙ 
(แผนชุมชน  ม.๙)      

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ครัวเรือนให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

สายไปถึงบ้านนายอาน  สุนะเค้า 
ระยะทาง  ๒๐๐  ม. 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนขยายเขต
ไฟฟ้าครัวเรือน 

-ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗๗ โครงการซ่อมแซม                       

ถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๐

(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให้ประชาชน                

ใช้สัญจรไป-มา                  

ได้สะดวก 

สายนานายสำ อุนโล ถึงนา พ.ต.ท.

วาส วารสิทธ์ิ กว้าง ๒.๒๐ ม.ยาว 

๙๘๐ ม.หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม.หรือมี

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒๑๕              

ลบ.ม.พร้อมเกลีย่เรยีบ (รายละเอยีด

ตามแบบแปลนท่ี อบต. กำหนด)      

๕๕,๐๐๐ - - - - -จำนวนถนน

ลูกรังท่ีซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีได้มาตรฐาน          

ให้ประชาชนใช้สัญจร

ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๗๘ โครงการซ่อมแซม

ถนนดินลงลูกรัง             

หมู่ที่ ๑๐                         

(แผนชุมชน ม.๑๐) 

 

-เพื่อให้ประชาชน               

ใช้สัญจรไป-มา                   

ได้สะดวก 

สายนานายทองขัน เตชะแก้ว  ถึงนา

นายสมจติร พิเชษพงศ์  โดยถมดนิ

กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๕๓๕ ม.สูง 

๐.๓๐ ม. หรือมีปรมิาณดินถมไม่

น้อยกว่า ๔๐๑ ลบ.ม.แล้วลงลูกรัง

กว้าง ๒.๒๐ ม.ยาว ๕๓๕ ม.หนา

เฉลี่ย ๐.๑๐ ม.หรือมีปรมิาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า  ๑๑๗  ลบ.ม.พร้อมปรับ

เกลี่ยเรียบ(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด)      

๔๗,๐๐๐ - - - - -จำนวนถนนดิน

ที่ซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีได้มาตรฐาน          

ให้ประชาชนใช้สัญจร

ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗๙ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๑๐  

(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให้ประชาชน              

ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก 

สายจากบ้านนางทองมี    แก้วนอก  

ไปถึงสวนนางสมหมาย  ปลิวไธสง              

ผิวจราจรกว้าง  ๕  ม. ยาว ๑๓๗ ม. 

หนา  ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเท

คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕  ตร.ม.  

ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 

๐.๓๐ ม. และวางท่อระบายน้ำ 

คสล. ปากลิ้นราง ช้ัน ๓ Ø ๐.๔๐ ม. 

จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด)      

- ๓๕๗,๐๐๐ - - 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน 

คสล. ท่ีก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีได้มาตรฐาน          

ให้ประชาชนใช้สัญจร

ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘๐ โครงการปรับปรุง          

ถนนดินลงลูกรัง             

หมู่ที่  ๑๐                    

(แผนชุมชน ม.๑๐) 

เพื่อให้ประชาชน                      

ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก 

สายจากนานายประยุทธ์  

วิลัยวรรณ   ไปถึงนานายสายันต์  

ทองนา  ลงลูกรังกว้าง ๒.๕  ม. 

ยาว ๕๐๐  ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ 

ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 

๑๘๗.๕ ลบ.ม.และเกลี่ยเรียบ  

(รายละเอียดตามแบบแปลน             

ที ่อบต. กำหนด)      

- ๕๓,๐๐๐ - - 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนนดิน           

ที่ดำเนินการ 

-มีถนนท่ีได้มาตรฐาน          

ให้ประชาชนใช้สัญจร

ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘๑ โครงการก่อสร้าง 

ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ 
ที่สะอาดสำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
 

บริเวณฐานบ้ังไฟ   
จำนวน  ๑  แห่ง 

 

- - ๗๐๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

-จำนวนระบบ
ประปาหมู่บ้าน             
ที่ก่อสร้าง 

-ประชาชนมีน้ำที่สะอาด
สำหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๘๒ โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์           
หมู่ที่ ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมภายในหมู่บา้น 

ขนาดกว้าง  ๓ ม. ยาว                
๖ ม. สูง ๓ ม. 

 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

-จำนวนศาลา
อเนกประสงค์ 
ที่ก่อสร้าง 

-ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๑๘๓ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)   
           
 

-เพื่อให้ประชาชนใช้
สญัจรไป-มา ไดส้ะดวก 

สายจากวัดไทยสถิตย์                
ไปถึงบ้านนายทองเพชร  
วรรณวจิิต  ขนาดกว้าง  ๕ 
ม. ยาว ๓๒๕ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 
 
 

- - - ๘๔๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน 
คสล. ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘๔ โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. หมู่ที่ ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อใหป้ระชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                     
ได้สะดวก 

สายจากบ้านนางเก่ง  วงษ์ธรรม              
ไปถึงวัดไทยสถิตย์   ขนาดกว้าง  ๕ ม. 
ยาว ๑๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 
 

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน 
คสล. ท่ีปรบัปรุง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๘๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให้ประชาชน                
ใช้สัญจรไป-มา                       
ได้สะดวก 

สายจากบ้านโนนแต้  ไปถึงบ้านทุ่งแค  
ขนาดกว้าง  ๓ ม. ยาว ๔,๒๓๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.  

- - - ๙๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๘๖ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                      

-เพื่อให้ประชาชน                
ใช้สัญจรไป-มา                       
ได้สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข                             
ขก ๔๐๗๖  ไปถึงสายหลังโรงสีข้าว
ชุมชน  ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม. ยาว 
๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

- - - ๖๕,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘๗ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให้ประชาชน                
ใช้สัญจรไป-มา                       
ได้สะดวก 

สายจากหอประปาเก่า  ไปถึงบ้าน     
นางดวงตา  บุตรวิชา  ขนาดกว้าง  
๒.๕๐  ม.  ยาว ๙๙ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๑๕,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน          
หินคลุกท่ีปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๘๘ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให้ประชาชน                
ใช้สัญจรไป-มา                       
ได้สะดวก 

สายจากวดัไทยสถิตย์   ไปถึงนา               
นายสมศรี  อินทร์เฮา้ท์  ขนาดกว้าง 
๒.๕๐ ม.   ยาว ๕๔๕  ม.หนาเฉลีย่ 
๐.๑๐  ม. 

- - - ๘๔,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๘๙ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให้ประชาชน                
ใช้สัญจรไป-มา                       
ได้สะดวก 

สายจากนายเคน  จันศรลีา ไปถึงนา
นายเทียะ ทองดี  ขนาดกว้าง  ๒ ม. 
ยาว  ๒๕๐  ม.  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๓๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๙๐ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให้ประชาชน                
ใช้สัญจรไป-มา                       
ได้สะดวก 

สายจากนานายดิ่ง  สิงห์น้อย  ไปถึง
นานายทองม้วน  คำแก่นแก้ว                  
ขนาดกว้าง  ๒ ม.  ยาว  ๓๓๘  ม.                
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๔๒,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๙๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                        

-เพื่อให้ประชาชน                
ใช้สัญจรไป-มา                       
ได้สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข               
ขก ๔๐๗๖  ไปถึงบ้านนาคสะดุ้ง  
ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ 
ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 

- - - ๔๖๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 

-จำนวนถนน          
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๙๒ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)   
           

-เพื่อให้ประชาชน         
ใช้สัญจรไป-มา              
ได้สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข  
ขก ๔๐๗๖  ไปถึงโรงสีข้าวชุมชน  
ขนาดกว้าง  ๕ ม. ยาว ๑๘๕ ม. 
หนา  ๐.๑๕  ม. 
 
 
 

- - - - 
 
 
 

๔๘๐,๐๐๐ -จำนวนถนน 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๙๓ โครงการขยายถนนดิน 

หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)   
   

-เพื่อให้ประชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 

สายจากนานางสมมุ้ง  อินทร์เฮ้าท ์          
ไปถึงนานายสมดี  วรกุลมะลิ  ขนาด
กว้าง  ๔  ม. ยาว ๕๘๔ ม. สูงเฉลีย่   
๑  ม. 
 
 

- - - - 
 
 
 

๑๗๕,๐๐๐ -จำนวนถนนดิน 
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๙๔ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพือ่ป้องกนัน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากบ้านนางเก่ง  วงษ์ธรรม                    
ไปถึงวัดไทยสถิตย์  ระยะทางยาว            
๓๗๐ ม. 
 
 

- - - - 
 
 
 

๕๑๘,๐๐๐ 
 
 

-จำนวนร่อง
ระบายน้ำ                    
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๙๕ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากทางเข้าหมู่บ้าน  ไปถึงที่ทำการ
กองทุนหมู่บ้าน  ระยะทางยาว ๑๘๐ ม. 
 
 
 

- - - - 
 
 
 

๒๕๒,๐๐๐ -จำนวนร่อง
ระบายน้ำ                    
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขงั 

กองช่าง 

 
 
 



 

 

176 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๙๖ โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำ  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน             
ไปถึงบ้านนายทองดี  บุตรวิชา  
ระยะทางยาว  ๑๘๒ ม.                                                  

- - - - 
 
 
 

๒๕๔,๐๐๐ -จำนวนร่อง
ระบายน้ำ                    
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๙๗ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากทีท่ำการกองทุนหมู่บ้าน                    
ไปถึงบ้านนางเก่ง  วงษ์ธรรม   
ระยะทางยาว  ๑๕๒  ม. 

- - - - 
 
 
 

๒๑๒,๐๐๐ -จำนวนร่อง
ระบายน้ำ                    
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๙๘ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากบ้านนางเก่ง  วงษ์ธรรม                
ไปถึงบ้านนายทองเพชร  วรรณวจิติ
ระยะทางยาว  ๒๑๐  ม. 

- - - - 
 
 
 

๒๙๔,๐๐๐ -จำนวนร่อง
ระบายน้ำ                    
ที่ก่อสร้าง 
 
 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๙๙ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)     

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
 
 

สายจากบ้านนางเก่ง  วงษ์ธรรม             
ไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข  ขก 
๔๐๗๖  ระยะทางยาว  ๓๕๗ ม. 

- - - - 
 
 
 

๔๙๙,๐๐๐ -จำนวนร่อง
ระบายน้ำ                    
ที่ก่อสร้าง 
 
 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๐ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ            
หมู่ที่  ๑๐                   
(แผนชุมชน  ม.๑๐) 

-เพื่อให้มไีฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะตามจดุเสีย่ง
ภายในหมู่บ้าน 

จำนวน  ๕  จุด 
๑.บ้านนางมะลิวรรณ                     
ศรีมหาพรม 
๒.บ้านนางพุฒ  ศรีหานาม 
๓.บ้านนายคมัภรี์  นาเพชร 
๔.บ้านนางสมุิตรา  พวงตะคุ 
๕.สวนนางแปรง  สีมงคุณ 
จำนวน  ๑  สาย 
๑.สายจากโนนแท่นพระ  ไปถึง
บ้านนายคมสันต์  จงเทพ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนไฟฟ้า          
แสงสว่าง
สาธารณะ 
ที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีไฟฟ้า               
ใช้อย่างทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภัย 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๑ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 
หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน  ม.๑๐) 
 

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรให้เกษตรกร 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

สายจากบ้านโนนแต้  ม.๑๐             
ไปบ้านทุ่งแค  ม.๙  ระยะทางยาว  
๕๐๐ ม. 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๒๐,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๒ โครงการจ้างเหมาวาง

ท่อระบายน้ำ คสล. 

พร้อมบ่อพัก คสล.               

หมู่ที่  ๑๑                             

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง จำนวน   ๒   ช่วง                                           

ช่วงที่ ๑  สายบ้านนายถนัด   เทพมะที 

ถึงบ้านนางหนม   หาญคำพา                           

ยาว ๓๑ ม. วางท่อ คสล. ปากลิ้นราง 

ช้ัน ๓ Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๓๐ ท่อน 

และวางบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บอ่               

ช่วงที่ ๒  สายบ้านนายแก้ว   นายม                

ถึงบ้านนายศรี   โสมกำดัด  ยาว ๘๙ ม. 

วางทอ่ คสล. ปากลิ้นราง ช้ัน ๓ Ø 

๐.๔๐ ม. จำนวน ๘๕ ท่อน และวางบ่อ

พัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ   พร้อมติดตั้ง

ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต. กำหนด) 

๑๗๘,๐๐๐ - - - - 
 

-จำนวนท่อ   
ระบายน้ำ คสล. 
และบ่อพัก คสล. 
ที่ก่อสร้าง 

-มีท่อระบายน้ำ
และบ่อพักที่ได้
มาตรฐาน              
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๓ โครงการจ้างเหมาวาง

ท่อระบายน้ำเพื่อแกไ้ข

ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

การเกษตร  หมู่ที่  ๑๑

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วม

ขังในพื้นที่

การเกษตร 

 

คันดินลำห้วยวังเวินตอนบน                

บริเวณนานางเบญจวรรณ   สีสุวอ

และนานายนริน   อามาตย์                    

-โดยวางท่อจำนวน  ๒ จุด ๆ ละ ๑๒ 

ท่อน รวม ๒๔ ท่อน                                 

-โดยขุดดินท้ัง ๒ จดุ กว้าง ๑.๕๐ ม. 

ยาว ๑๔.๐๐ ม. ลึกเฉลีย่ ๒.๕๐ ม. 

หรือมีปรมิาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐๕ 

ลบ.ม. แล้ววางท่อระบายน้ำ คสล. 

ปากลิ้นราง ช้ัน ๓ ขนาด  ๐.๖๐  ม. 

จำนวน  ๒๔ ท่อน  พร้อมฝังกลบ                        

หลังท่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน                    

ที่ อบต. กำหนด) 

 

๒๙,๐๐๐ - - - - 
 

-จำนวนพื้นที่

ดำเนินการ 

-ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่

การเกษตร              

-เกษตรกรไดผ้ลผลติ

ทางการเกษตรเพิม่

มากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๔ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้ประชาชน                 

ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก 

สายจากถึงทางหลวงหมายเลข 

๒๒๓๓  ไปถึงนานายมนตรี                        

ศรีอัครวิเนต  ขนาดผิวจราจร

กว้าง ๕  ม. ยาว ๑๖๐  ม. หนา  

๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.  พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลน           

ที่ อบต. กำหนด)  

- ๔๐๑,๐๐๐ - - - 
 

-จำนวนถนน คสล.             
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๕ โครงการปรับปรุง 

ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์                             
หมู่ที่ ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของศูนย ์
การเรยีนรู้ธนาคารขยะ 
ภายในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง  ๔.๕  ม. 
ยาว ๖.๕ ม. สูง ๓.๓๐ ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน           
ที่ อบต. กำหนด) 
 

 

- ๒๑๑,๐๐๐ - - - -จำนวนศาลา  
อเนกประสงค์                    
ที่ปรับปรุงต่อเติม 
 

-ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมของศูนย ์
การเรยีนรู้ธนาคาร
ขยะภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๖ โครงการขยายถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้ประชาชน                 

ใช้สัญจรไป-มา           

ได้สะดวก 

สายจากบ้านนางหนม  หาญคำภา                  

ไปถึงบ้านนางสมบรูณ์  พาเทพ                       

จำนวน  ๘  ช่วง                                   

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๘๔ ม.  

ช่วงที ่๒ ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๓.๕๐ ม. 

ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๙.๕๐ ม.

ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๔๕ ม.  

ช่วงที่ ๕ ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๕๙.๕๐ ม.  

ช่วงที่ ๖ ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑๐.๕๐ ม.  

ช่วงที่ ๗ ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๓๖ ม.   

ช่วงที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๒.๕๐ ม.               

ทุกช่วงหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเท

คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๕๐ ตร.ม. 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ี อบต. กำหนด) 

- - ๑๔๐,๐๐๐ - - -จำนวนถนน 
คสล. ท่ีขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๐๗ โครงการขยายถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้ประชาชน                 

ใช้สัญจรไป-มา           

ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายศรี  โสมกำดัด  

ไปถึงบ้านนายสุธี  ภาษติ                    

ขนาดกว้าง  ๑ ม. ยาว ๒๐๕ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - -จำนวนถนน 
คสล. ท่ีขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๒๐๘ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้ประชาชน                 

ใช้สัญจรไป-มา           

ได้สะดวก 

สายจากบ้านนายชาญเดช                    

กองเงิน  ไปถึงบ้าน น.ส. ประดิษฐ์  

ชูรัตน์  ขนาดกว้างข้างละ  ๑ ม. 

ยาว ๑๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  

 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน 
คสล. ท่ีก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

๒๐๙ โครงการขยายถนน     

ลาดยาง  หมู่ที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้ประชาชน                 

ใช้สัญจรไป-มา           

ได้สะดวก 

สายจากบ้านนางทองอ่อน                   

ประโจทานัง  ไปถึงบ้านนางหวด  

โสมกำดัด  ขนาดกว้างข้างละ 

๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา 

๐.๐๔ ม. 

- - - ๕๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน 
คสล. ท่ีขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑๐ โครงการขยายถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้ประชาชน                 

ใช้สัญจรไป-มา           

ได้สะดวก 

สายจากแยกถนนทางหลวง

หมายเลข  ๒๒๓๓ ไปถึงโรงเรียนพล        

-ขยายถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก                          

๒ ข้างทาง  กว้างขา้งละ ๐.๕๐ ม. 

ยาว ๔๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี

พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๓๐ 

ตร.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลน         

ที่ อบต. กำหนด) 

- - - ๒๒๓,๐๐๐ - -จำนวนถนน 
คสล. ท่ีขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๒๑๑ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ  หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                         

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขงั 
  

สายจากสวนนายธงชัย  ลาทอง                
ไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข   
๒๒๓๓  ระยะทางยาว  ๒๖๔  ม. 
 
 

- 
 

- - ๓๖๙,๐๐๐ - -จำนวนร่อง
ระบายน้ำ                   
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑๒ โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำ  หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                         

-เพื่อป้องกนัน้ำท่วมขัง 
  

สายจากบ้านนายศรี  โสมกำดัด         
ไปถึงบ้านนายสุธี  ภาษติ           
ฝั่งทิศตะวันออก  ระยะทางยาว            
๒๐๕  ม. 

- 
 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - -จำนวนร่อง
ระบายน้ำ                   
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

๒๑๓ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ที่  ๑๑                    

(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้ประชาชน                 

ใช้สัญจรไป-มา           

ได้สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 
๒๒๓๓  ไปถึงบ้านนางประภาวด ี 
ร่มเย็น  ขนาดกว้าง  ๓.๕๐ ม.
ยาว ๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๑๕๒,๐๐๐ -จำนวนถนน 
คสล. ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๒๑๔ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                           

-เพื่อให้ประชาชน              
ใช้สัญจรไป-มา                   
ได้สะดวก 

สายจากนานางละมา้ย          
ทองบัวบาน  ไปถึงนานายมนตรี               
ศรีอัครวิเนต  ขนาดกว้าง  ๕ ม. 
ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - - ๖๕๐,๐๐๐ -จำนวนถนน 
คสล. ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๒๑๕ โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ  หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)    
 
                    

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
  

สายรอบโรงเรยีนบ้านเพ็กใหญฯ่  
ระยะทางยาว  ๓๓๗  ม. 
 
 

- - - - ๔๗๐,๐๐๐ -จำนวนร่อง
ระบายน้ำ                  
ที่ก่อสร้าง 

-มีร่องระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐานไมม่ีน้ำ 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑๖ โครงการก่อสร้าง 

ถนนดิน   หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                           

-เพื่อให้ประชาชน              
ใช้สัญจรไป-มา                   
ได้สะดวก 

สายคันดินลำห้วยโสกน้ำขาว      
จากสะพาน ๒ ถึงนานายแถม  
ไทยทอง   ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๕๕๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ -จำนวนถนนดิน        
ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๒๑๗ โครงการซ่อมแซม 
ถนน คสล. หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                           

-เพื่อให้ประชาชน              
ใช้สัญจรไป-มา                   
ได้สะดวก 

สายจากแยกบา้นนางผิน   
ประเสริฐ  ไปถึงศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารขยะรีไซเคิล  (ถนนทาง
หลวงหมายเลข  ขก ๔๐๗๖)               
-โดยวิธีแอลฟัลต์ติกคอนกรีต 
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว  ๒๑๐ ม.หรือ
มีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ 

ตร.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต. กำหนด) 
 

- - - - ๒๗๓,๐๐๐ -จำนวนถนน 
คสล. ทีซ่่อมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

๒๑๘ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                           

-เพื่อให้ประชาชน                 
ใช้สัญจรไป-มา                    
ได้สะดวก 

สายคันดินลำห้วยวังเวินตอนบน  
ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  ม.                      
ยาว ๑,๓๒๐ ม. 

- - - - ๒๓๗,๐๐๐ -จำนวนถนน             
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑๙ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
    
     

-เพือ่ให้ประชาชน                 
ใช้สัญจรไป-มา                    
ได้สะดวก 

สายจากฐานจดุบั้งไฟ  ไปถึงนา
นายวิรัตน์  นามไธสง  ขนาดกว้าง 
๒.๕๐ ม.  ยาว ๑,๓๐๐ ม. 

- - - - ๒๓๔,๐๐๐ -จำนวนถนน             
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

๒๒๐ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก   
หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)    
 
     

-เพื่อให้ประชาชน                 
ใช้สัญจรไป-มา                    
ได้สะดวก 

สายคันดินลำห้วยขมุปูนตอนล่าง  
จากนานายบุญเรือง  ลาอ่อน              
ไปตลอดลำห้วยทั้งสองฝั่ง               
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๗๐๐ ม. 
 

- - - - ๑๒๖,๐๐๐ -จำนวนถนน             
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๒๒๑ โครงการปรับปรุงวาง
ระบบท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)    
 
         

-เพื่อให้มีระบบท่อ
ประปาท่ีได้มาตรฐาน
ภายในหมู่บ้าน 

สายภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางยาวรวม  ๓,๙๐๐  ม. 

- - - - ๕๕๐,๐๐๐ -จำนวนระบบท่อ
ประปาท่ี
ดำเนินการ 

-มีระบบท่อประปา 
ที่ได้มาตรฐาน
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๒๒ อุดหนุนสำนักงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ            
หมู่ที่  ๑๑                   
(แผนชุมชน  ม.๑๑) 

-เพื่อให้มไีฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะตามจดุเสีย่ง
ภายในหมู่บ้าน 

จำนวน  ๒  จุด 
๑.หน้าโรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่ ฯ 
๒.สวนนางสมบูรณ์  พาเทพ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนไฟฟ้า          
แสงสว่าง
สาธารณะ 
ที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีไฟฟ้า               
ใช้อย่างทั่วถึงและ                    
มีความปลอดภัย 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 

๒๒๓ อุดหนุนสำนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอพลตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ                  
หมู่ที่ ๑๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑๑)      

-เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ครัวเรือนให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

สายจากบ้านนายสรุพล  จันทรส์ม 
ไปถึงแยกรีสอร์ทจิรญัญา  
ระยะทางยาว  ๘๐๐   ม. 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๑๖๐,๐๐๐ - - 
 
 
 
 
 
 

-จำนวนขยายเขต
ไฟฟ้าครัวเรือน 

-ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง/
สำนักงาน
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค 
อำเภอพล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๒๔ โครงการก่อสร้าง          

รั้วพร้อมป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก            
อบต.เพ็กใหญ ่

-เพื่อให้มีขอบเขต     

และมีความปลอดภัย

ต่อเด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้ว   ขนาดสูง   ๒ ม. ยาว            

๑๘๕ ม. พร้อมปา้ย คสล.  กว้าง           

๔.๗๐ ม. สูง ๒ ม. และวางท่อ

ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก                   

ปากลิ้นราง   ช้ัน ๓ Ø ๐.๔๐ ม. 

จำนวน ๑๑๘ ท่อน  พร้อมบ่อพัก 

คสล. จำนวน ๑๕ บ่อ หรือมี

ระยะทางยาวรวม ไม่น้อยกว่า                     

๑๒๗ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 

กำหนด) 

 

๕๘๗,๐๐๐ - - - - -จำนวนรั้ว                 

และป้าย           

ที่ก่อสร้าง 

-เด็กเล็กมีความ

ปลอดภัย                            

-มีความชัดเจนของ

ขอบเขตพื้นท่ี                    

และมีป้าย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๒๕ โครงการก่อสร้าง

ทางเดินคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเช่ือมสำนักงาน 
อบต.เพ็กใหญ่                  
พร้อมร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

-เพื่อให้มีทางเดินและ

ร่องระบายน้ำท่ีได้

มาตรฐาน 

 

ก่อสร้างทางเดิน คสล. กว้าง                  

๒.๕๐ ม. ยาว ๑๓.๕๐ ม. หนา 

๐.๑๐ ม. พร้อมก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ ช่วง                                              

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว 

๗๕.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.                          

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว             

๔๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.  พร้อม

ติดตั้งป้ายโครงการ  (รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ี อบต. กำหนด) 

 

๒๖๒,๐๐๐ - - - - -จำนวนทางเดิน

และร่องระบายน้ำ                     

ที่ก่อสร้าง 

-ไม่มีน้ำน้ำท่วมขัง

และสามารถใช้งาน

ได้อย่างสะดวกมี

ความปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒๖ โครงการปรับปรุง 
อาคารอเนกประสงค์  
ที่ทำการ  อบต.                    
เพ็กใหญ ่

-เพื่อใหม้ีสถานท่ีในการ

รับรองภาระงานของทาง

ราชการที่เพิ่มมากข้ึน 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์                

ที่ทำการ  อบต.เพ็กใหญ่                                       

(ข้างโรงเก็บท่อ)  กว้าง ๕ ม.                       

ยาว ๕ ม. สูง ๒.๙๐ ม.  

(รายละเอียดตามแบบแปลน                         

ที่ อบต. กำหนด) 

๔๕,๐๐๐ - - - - -จำนวนอาคาร         

ที่ปรับปรุง 

-มีสถานท่ีเพียงพอ

ต่อการรับรองภาระ

งานของทางราชการ

ที่เพ่ิมมากข้ึน 

กองช่าง 

๒๒๗ โครงการปรับปรุง 
ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์  
อบต.เพ็กใหญ ่
(สนามกีฬา) 

-เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
รับรองภาระงานของทาง
ราชการที่เพิ่มมากข้ึน 
มีมาตรฐานมีความ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว ๒๔ ม. 
สูง ๓.๕๐ ม. 

- - ๙๔๐,๐๐๐ - - -จำนวนอาคาร 
ทีป่รับปรุง 
 

-มีอาคารที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

๒๒๘ โครงการต่อเติม 
อาคารสำนักงาน 
(กองคลัง/กองช่าง)                        
อบต.เพ็กใหญ ่

-เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
รับรองบริการประชาชน
และมมีาตรฐานมีความ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง  ๓  ม.  ยาว 
๑๔.๕๐ ม.  สูง ๒.๓๐  ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - -จำนวนอาคาร 
ที่ตอ่เติม 

-มีอาคารที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

๒๒๙ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำ อบต.เพ็กใหญ ่

-เพื่อใหม้ีห้องน้ำสำหรับ
บริการประชาชน 

ขนาดกว้าง   ๒.๕๐ ม.                 
ยาว  ๖  ม.  สูง  ๒.๘๐ ม. 

- - ๓๒๐,๐๐๐ - - -จำนวนห้องน้ำ 
ที่ก่อสร้าง 

-มีห้องน้ำสำหรับ
บริการประชาชน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๓๐ โครงการปรับปรุง                  

ระบบบ่อเกรอะบ่อซึม 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก                 

อบต.เพ็กใหญ ่

-เพื่อเป็นการปรับปรุง

ระบบให้มีคณุภาพ

มากขึ้น 

ปรับปรุงระบบบ่อเกรอะบ่อซึม 

โดยเพิ่มถังบำบดัน้ำเสีย  ขนาด  

๑,๕๐๐  ลิตร  จำนวน ๑ ถัง 

(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี  

อบต. กำหนด)    

 

- - ๒๐,๐๐๐ - - จำนวนระบบ                         

ทีป่รับปรุง 

มีระบบทีไ่ด้มาตรฐาน  

มีการบำบัดนำ้เสยี 

กองช่าง 

๒๓๑ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 

อบต.เพ็กใหญ ่

-เพื่อเป็นการปรับปรุง

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.เพ็กใหญ่                      

มีคุณภาพในการ

บริหารจดัการ 

โดยมีพื้นท่ีเทคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

จำนวน  ๗  ช่วง  พื้นที่รวม 

๕๕๓ ตร.ม.  หนา ๐.๑๐ ม.  

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลน             

ที่ อบต. กำหนด)      

 

- - ๒๑๒,๐๐๐ - - จำนวนพื้นที่

ดำเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 

อบต.เพ็กใหญ่                      

มีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๓๒ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล.  
ที่ทำการ อบต.เพ็กใหญ่        
 

-เพื่อให้ประชาชน    
ใช้สัญจรไป-มา               
ได้สะดวก 

จำนวน  ๗  ช่วง 
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง  ๔.๕๐ ม.                
ยาว ๑๘.๕๐ ม. 
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง  ๔ ม.                
ยาว ๖.๕๐ ม. 
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง  ๗.๔๐ ม.               
ยาว ๓๐.๕๐ ม. 
ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง  ๒.๖๐ ม.             
ยาว ๑๙ ม. 
ช่วงที่ ๕ ขนาดกว้าง  ๕ ม.               
ยาว ๑๓ ม. 
ช่วงที่ ๖ ขนาดกว้าง  ๕ ม.             
ยาว ๑๘ ม.  
ช่วงที่ ๗ ขนาดกว้าง  ๔ ม.                          
ยาว ๑๕ ม.  
ทุกช่วงหนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลน                   
ที ่อบต. กำหนด) 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๓๓ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล.  
ที่ทำการ อบต.เพ็กใหญ่        
 

-เพื่อให้ประชาชน    
ใช้สัญจรไป-มา               
ได้สะดวก 

ถนนทางเข้าที่ทำการ อบต.เพ็กใหญ่ 
ขนาดกว้าง  ๕ ม.  ยาว ๗๔ ม.          
หนา ๐.๑๕  ม. 
 
 

- - - ๑๙๒,๐๐๐ - -จำนวนถนน 
คสล. ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๒๓๔ โครงการก่อสร้างรั้ว 
คอนกรีตรอบที่ทำการ 
พร้อมป้ายอบต.เพ็กใหญ ่
 

-เพื่อให้มีขอบเขต
พื้นที่ชัดเจน เพื่อให้
มีความปลอดภัย               
-เพื่อแสดงถึง
สัญลักษณ์ของ
องค์กร 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตี  จำนวน ๓ ช่วง 
ช่วงที่ ๑ ขนาดสูง ๒ ม.ยาว ๑๘๐ ม. 
ช่วงที่ ๒ ขนาดสูง ๒ ม.ยาว ๙๐ ม. 
ช่วงที่ ๓ ขนาดสูง ๒ ม.ยาว ๒๓๘ ม. 
พร้อมป้าย คสล. ท่ีทำการ                  
อบต.เพ็กใหญ่  ขนาดกว้าง ๔ ม.          
สูง ๒ ม. 
 

- - - ๑,๐๘๐,๐๐๐ - -จำนวนรั้วและ

ป้ายที่ก่อสร้าง 

-มีขอบเขตพื้นท่ี

ชัดเจน                                

-เพื่อให้มีความ

ปลอดภัย                      

-ป้ายแสดงถึง

สัญลักษณ์ของ

องค์กร 

 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๓๕ โครงการก่อสร้าง 

ลาน คสล. อเนกประสงค ์
ภายในที่ทำการ  
อบต.เพ็กใหญ ่
 

-เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การรับรองภาระงาน
ของทางราชการที่เพิม่
มากขึน้ 

จำนวน  ๓  แห่ง 
พื้นทีก่ว้าง  ๒๐ ม.  ยาว  
๔๒.๕๐ ม.หนา  ๐.๑๐ ม. 

 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - -จำนวนลาน คสล. 
อเนกประสงค์ 
ที่ก่อสร้าง 

-มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมและรองรับ
การบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

๒๓๖ โครงการก่อสร้าง 
โรงจอดรถ  
อบต.เพ็กใหญ่  

-เพื่อให้มีโรงจอดรถ
สำหรับบริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 
-เพื่อให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๒๕ ม. 
สูง ๒.๓๐ ม. 

 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ -จำนวนโรงจอดรถ
ที่ก่อสร้าง 

-มีโรงจอดรถ
เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน
ผู้มาตดิต่อราชการ 

กองช่าง 

๒๓๗ โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ OTOP 
ตำบลเพ็กใหญ ่

-เพือ่เป็นศูนย์รวม

สินค้า OTOP ตำบล                      

-เพื่อเป็นแหล่ง

จำหน่ายและกระจาย

สินค้า 

ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๖  ม. 
สูง  ๓  ม. 

 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ -จำนวนอาคาร
ศูนย์ OTOP 
ตำบลเพ็กใหญ่         

ที่ก่อสร้าง 

-มีสถานท่ีเป็นศูนย์

รวมสินค้า OTOP 

ตำบลและจำหน่าย 

กองช่าง 
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 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๓๘ โครงการจ้างเหมา 
ขนย้ายติดตั้งท่อส่งน้ำ 
PVC พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบส่งน้ำ
ระยะไกล 

-เพื่อให้ประชาชน          
มีน้ำท่ีสะอาด
สำหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

โดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำ
ภายในตำบลเพก็ใหญ่   
ไปยังสระกักเก็บน้ำที่ใช้ผลิต
ประปาหมู่บ้านภายในตำบล
เพ็กใหญ่ ในช่วงที่เกิดภาวะ
ภัยแล้งและ 
สระน้ำที่ใช้ผลิตประปา
หมู่บ้าน ม. ๑ – ๑๑   
แห้งลง 

- - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ -จำนวนครั้ง 
ท่ีดำเนินการ  

-มีน้ำท่ีสะอาดสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

๒๓๙ อุดหนุนสำนักงาน 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
อำเภอพลตามโครงการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงและหม้อ
แปลง   
อบต.เพ็กใหญ ่

-เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงและ 
หม้อแปลง 
  

ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟา้  
สำนักงานที่ทำการ                          
อบต.เพ็กใหญ ่

- ๑๗,๐๐๐ - - - -จำนวนระบบ
ไฟฟ้าที่มีการ
ปรับปรุง 

-ระบบไฟฟ้ามีความ
ปลอดภัยมีไฟฟา้ใช้
เพียงพอต่อภารกิจงาน
และบริการประชาชน 
 
 

กองช่าง/
สำนักงานการ

ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

อำเภอพล 

๒๔๐ อุดหนุนสำนักงาน 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
อำเภอพลตามโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในสำนกังาน  
อบต.เพ็กใหญ ่

-เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายใน
สำนักงาน 
 

ระบบไฟฟ้าภายใน
สำนักงานที่ทำการ   
อบต.เพ็กใหญ ่

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - -จำนวนระบบ
ไฟฟ้าที่มีการ
ปรับปรุง 

-มีไฟฟ้าใช้เพียงพอตอ่
ภารกิจงาน 
และบริการประชาชน 

กองช่าง/
สำนักงานการ

ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

อำเภอพล 

รวม  ๒๔๐  โครงการ - - ๒,๙๓๕,๐๐๐ ๗,๓๒๕,๐๐๐ ๑๓,๓๓๑,๐๐๐ ๒๖,๙๗๘,๐๐๐ ๒๐,๒๑๔,๑๘๐ - - - 

 



 

 

198 

๑.๔  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมให้ความรู้
ในการผลติเช้ือไตโคร
เดอร์ม่า“เชื้อราปราบ
เชื้อโรคในนาข้าว”  
 

-เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรู้
ในการแก้ไขปัญหาโรคพืช
ในพื้นที่ 
 

๑.อบรมเกษตรกร  
จำนวน  ๕๐ คน 
๒.สาธติการผลติ 
เชื้อไตโครเดอร์ม่า 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนเกษตรกร 
ที่เข้ารับการอบรม 

-เกษตรกรมีความรู ้
-โรคพืชลดลง 
-ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

สน.ปลดั 

๒ โครงการอบรมให้ความรู ้
การควบคุมและป้องกัน
โรคที่เกิดในพืช 

-เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรู้
ในการควบคมุและป้องกัน
โรคที่เกิดในพืช 

๑.อบรมเกษตรกร  
จำนวน  ๕๐ คน 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนเกษตรกร 
ที่เข้ารับการอบรม 

-ผลผลิตทาง
การเกษตรได้
มาตรฐาน ไดผ้ลผลติ
เพิ่มมากข้ึน 

สน.ปลดั 

๓ โครงการอบรมให้ความรู ้
ในการแก้ไขปัญหา 
ดินเค็ม 

-เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และ
วิธีการในการแก้ไขปัญหาดิน
เค็มในพื้นที่การเกษตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
-เพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม   
ดินเปรี้ยว  ดินเสื่อมคุณภาพ 
-เพื่อปรับปรุงดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์

๑.อบรมเกษตรกร  
จำนวน  ๕๐ คน 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนเกษตรกร 
ที่เข้ารับการอบรม 

-เกษตรกรมีความรู ้
-ดินมีคุณภาพ 
-ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔ โครงการขุดสระน้ำ 

ในไร่นาระดับตำบล 
-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการเกษตร 

๑.ขนาดเล็ก ๑๕ X ๒๐ X ๓ ม. 
๒.ขนาดกลาง  ๑๕ X ๓๐ 
   X  ๓ ม. 
๓.ขนาดใหญ่  ๑๕ X ๔๐  
   X  ๓ ม. 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -จำนวน 
สระน้ำ 
ในไร่นาที่ขุด 

-มีน้ำสำหรับ
การเกษตร 
และเลี้ยงสตัว ์
-ผลผลิตการเกษตร
เพิม่ขึ้น 

สน.ปลดั/ 
กองทนุขุด 

สระน้ำในไร่นา
ระดับตำบล 

๕ โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรตำบลเพ็กใหญ ่
และศึกษาดูงาน 

-เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรตำบล 
เพ็กใหญ่ให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 
-เพือ่พัฒนาศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรตำบลเพ็กใหญ่ให้
สามารถบริการเกษตรกร
ได้เพิ่มขึ้น 
-เพื่อให้มีเวทีในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้อมลู 
ด้านการเกษตรทุกหมู่บา้น 

๑.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
๑๒ ครั้ง 
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมใหค้วามรู้
ด้านการเกษตร 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรตำบลเพ็ก
ใหญ่ปฏิบัติงานได้
เพิ่มขึ้น 
-คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรตำบลเพ็ก
ใหญ่บริการ
ประชาชนได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ 

สน.ปลดั 

รวม ๕  โครงการ - - - - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ๖.การเสริมสร้างสุขภาวะ   
   ๗.การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.๑  แผนงานการศึกษา 
                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการจดักิจกรรม 

วันเด็กแห่งชาติ       
                

-เพื่อให้เด็กไดร้ื่นเริง
สนุกสนานในวันเด็ก
แห่งชาติและน้องๆ 
ได้ร่วมสนุก 
-เพื่อก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
-เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนา 
ให้เด็กได้มีร่างกาย จติใจ 
สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 

๑.จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรยีนรู้ให้แก่เด็ก 
จำนวน  ๕๐๐ คน 
๒.จัดกิจกรรมมอบ
ประกาศเกยีรติบตัร 
เด็กดีศรีตำบลเพ็กใหญ ่
๓.จัดกิจกรรมการแสดง
บนเวทีของเด็ก 
๔.จัดกิจกรรมการ 
ร้องเพลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
๕.จัดกิจกรรมการ 
เล่นเกมส ์

๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ -จำนวนเด็ก 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-เด็กตระหนักถึง
ความสำคญัของตนเอง 
ทำตนให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม 
-เด็กมีความสนุกสนาน
ในกิจกรรมเฉลิมฉลอง
วันเด็กแห่งชาต ิ
-เด็กไดร้ับการส่งเสริม
พัฒนาการที่พร้อม
ตามวัยท่ีเหมาะสม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒ โครงการจดังานวันแม่

แห่งชาติ 
               

-เพื่อเป็นการแสดงความ 
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
-เพื่อเป็นการปลูกจติสำนึก
ให้ปวงชนชาวไทยระลึกถึง
คุณงามความดีของแม ่
-เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมของ
เด็กได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

๑.จัดกิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกให้เด็กมีความ
กตัญญูกตเวที 
๒.ผูเ้ข้าร่วม คือเด็ก 
และผูป้กครองเด็ก  
คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
คณะกรรมการศูนยฯ์  
เจ้าหน้าท่ี  ครู  ประชาชน  
จำนวน  ๒๕๐ คน 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- -จำนวนเด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก 
คณะผู้บริหาร  
ส.อบต. 
คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ เจ้าหนา้ที่  
ครู  ประชาชน  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-เด็กได้แสดงความ
กตัญญูระลึกถึง
พระคุณของแม ่

กอง
การศึกษา 

๓ อาหารเสริม (นม)  
โรงเรียน 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม (นม) ดืม่ 

๑.เด็กนักเรียนในโรงเรยีน 
๓๗๐ คน  คนละ ๘ บาท  
๒๖๐ วัน 

๗๖๙,๖๐๐ ๗๖๙,๖๐๐ ๗๖๙,๖๐๐ ๗๖๙,๖๐๐ ๗๖๙,๖๐๐ -จำนวนเด็ก
นักเรียนท่ีได ้
ดื่มนม 

-เด็กนักเรียนไดด้ื่มนม กอง
การศึกษา 

๔ อาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ่
 

-เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม 
(นม) ดื่ม 

๑.เด็ก ศพด. ๑๐๐ คน 
คนละ ๘ บาท  ๒๖๐ วัน 
 

๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ -จำนวนเด็ก ศพด.
ที่ได้ดื่มนม 

-เด็กไดด้ื่มนม กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ อาหารกลางวัน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ่
 

-เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

๑.เด็ก ศพด. ๑๐๐ คน 
คนละ ๒๐ บาท  ๒๔๕ วัน 
 

๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ -จำนวนเด็กท่ี
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

-เด็กไดร้ับประทาน
อาหารกลางวัน 

กอง
การศึกษา 

๖ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
ตำบลเพ็กใหญ่ตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน 

-เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

-นักเรียนในโรงเรียน 
จำนวน  ๓๗๐ คน 
คนละ  ๒๐ บาท   
๒๐๐ วัน 
 
 

๑,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๑,๔๘๐,๐๐๐ 

 
๑,๔๘๐,๐๐๐ 

 
๑,๔๘๐,๐๐๐ 

 
๑,๔๘๐,๐๐๐ 

 
-จำนวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 
 

-เด็กนักเรียนไดร้ับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
ในเขต
ตำบล 

๗ ค่าจัดการเรียน 
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เพ็กใหญ่                 

-เพื่อใหม้ีวัสดุการศึกษา               

สื่อการเรียนการสอน                           

ในการพัฒนาเด็กเล็ก                       

เหมาะสมกับวัย 

๑.วสัดุการศึกษา                       

สื่อการเรียนการสอน                

๒.เด็ก  ศพด. ๑๐๐ คน 

คนละ ๑,๗๐๐ บาท 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ -จำนวนครั้ง               

ที่ดำเนินการ 

-เด็กมีพัฒนาการ          

ที่ดีเหมาะสม         

กับวัย 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ ค่าจัดในการจดั

การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เพ็กใหญ่                 

-เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
จัดการศึกษาของเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

๑.หนังสือเรียน 
๒.อุปกรณ์การเรียน 
๓.เครื่องแบบนักเรียน 
๔.กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
๕.เด็ก  ศพด.  
(อายุ ๓-๕ ป)ี  ๑๐๐ คน   
คนละ ๑,๑๓๐ บาท 

- ๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ -จำนวนครั้ง               

ที่ดำเนินการ 

-เด็กมีคณุภาพชีวิต         

ที่ดีเหมาะสมกับวยั 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการจดัอบรม  
ใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
ความฉลาดทาง
สติปัญญาและ
อารมณ์ของ 
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
(IQ , EQ)               

-เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลี้ยงดเูด็ก
ในช่วงปฐมวัย 
-เพื่อให้ผู้ปกครองเกิด
ทักษะและรู้วิธีการส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็กท้ัง               
๔ ด้านอย่างถูกวิธ ี
-เพื่อให้ผู้ปกครองใช้เวลา
อยู่กับลูกอย่างมีคณุภาพ 

๑.จัดอบรมผูป้กครอง   
จำนวน  ๑๐๐  คน 

๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ -จำนวน
ผู้ปกครอง               
ที่เข้ารับการ
อบรม 

-ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการเลี้ยงดูเด็ก
ในช่วงปฐมวัย 
-ผู้ปกครองเกิดทักษะ
และรู้วิธกีารส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ 
ด้านอย่างถกูวธิ ี
-ผู้ปกครองใช้เวลาอยู่
กับลูกอย่างมีคุณภาพ 
 

กอง
การศึกษา/

สปสช 
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 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐ โครงการศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานท่ี 
ของ ศพด. 
อบต.เพ็กใหญ ่

-เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ
ของเด็กได้เรียนรู้นอก
สถานท่ีจากภาพแวดล้อม
ของจริง 
-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จัก
อนุรักษ์ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 
-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จักคิด
วิเคราะหจ์ากการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์จริง 
 

๑.จัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
๒.ผูเ้ข้าร่วม คือ เด็ก  ครู
เจ้าหน้าท่ีและผู้ปกครอง  
จำนวน  ๒๐๐ คน 

๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ -จำนวนเด็ก  ครู
เจ้าหน้าท่ี  และ
ผู้ปกครอง 
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

-เด็กไดศ้ึกษาแหล่ง
เรียนรูจ้ากสถานที่
จริง 
-ครูและเด็กมสี่วน
ร่วม 
ในการจัดการศึกษา 
-เด็กรู้จักคดิ
วิเคราะหจ์ากการ
เรียนรูด้้วย
ประสบการณ์จริง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑ โครงการอบรมและ

พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน  
และศึกษาดูงาน 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
มีความรู้และพฤติกรรม 
ที่เหมาะสมเพิม่ศักยภาพ
และมีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
-เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
มีส่วนร่วมในการทำงาน
ร่วมกัน 
 

๑.จัดอบรมเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู ้
และเพิ่มศักยภาพและ 
มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 
๒.ศึกษาดูงานและ 
ทำกิจกรรมจติอาสา
ช่วยเหลือสังคม 
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ เด็ก 
เยาวชน และเจา้หน้าท่ี 
จำนวน ๖๐ คน 
๔.จัดอบรมและศึกษา 
ดูงาน จำนวน  ๓ วัน 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -จำนวนเด็ก
เยาวชนและ
เจ้าหน้าท่ี 
ที่เข้ารับการ
อบรม 

-เด็กและเยาวชน 
มีความรูเ้พิ่ม
ศักยภาพและ 
มีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
-เด็กและเยาวชน 
มีส่วนร่วมในการ
ทำงานร่วมกัน 
  

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการสายใยรัก                  
แม่ลูกผูกพัน 
           

-เพื่อเป็นการสร้างความ
ผูกพันสายใยรักแม่และลูก 
-เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมของ
เด็กได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

๑.จัดกิจกรรมสร้างความ
ผกูพันให้เด็กมีความ
กตัญญูกตเวที 
๒.ผูเ้ข้าร่วม คือ เด็ก  แม่
หรือผู้ปกครองเด็ก  
คณะผู้บริหาร  ส.อบต. 
คณะกรรมการศูนยฯ์  
เจ้าหน้าท่ี  ครู  ประชาชน  
จำนวน  ๒๕๐  คน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนเด็ก  แม่
หรือผู้ปกครองเด็ก  
คณะผู้บริหาร       
ส.อบต. 
คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ  เจ้าหน้าที่  
ครู  ประชาชน              
ที่เข้าร่วมโครงการ 

-เป็นการสร้างความ
ผูกพันสายใยรักแม่             
และลูก 
-เด็กได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์
  

กอง
การศึกษา 

๑๓ อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา          
ที่  ๑  ตามโครงการ 
เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญในเขตพื้นท่ี
ตำบลเพ็กใหญ ่
 

-เพื่อให้นักเรียนได้เรยีน
วิชาลูกเสือ-เนตรนารี           
ครบตามกระบวนการ 
-เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัย  เกิดความรักและ
สามัคคีในหมู่คณะ 
-เพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

๑.อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คณุภาพการศึกษาที่ ๑ 
จำนวน ๑ ครั้ง 
๒.จัดกิจกรรมเดินทางไกล       
เข้าค่ายพักแรม 
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ ลูกเสือ -             
เนตรนารี  จำนวน  ๒๙๖ 
คน  ผู้กำกับลูกเสือ  
วิทยากร  จำนวน  ๔๐ คน 
รวม  ๓๓๖  คน  
 

- ๓๐,๐๐๐ - - - -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-นักเรียนมีความรู้
ความสามารถใน
กระบวนการทางลูกเสือ 
-นักเรียนมรีะเบียบวินัย            
และความรักสามัคคี                
ในหมู่คณะ 
-นักเรียนรู้จักเสียสละ               
และช่วยเหลือผู้อื่น 

กอง
การศึกษา/
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาท่ี 
๑ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔ อุดหนุนศูนย์

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ี  ๑ 
ตามโครงการ
ค่ายวิชาการ 
บูรณาการ  ๔ 
กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษา 
ปีท่ี  ๖ 
 

-เพื่อยกระดับผล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโรงเรียน 
ในตำบลเพ็กใหญ ่
ให้สูงข้ึน 
-เพื่อพัฒนาทักษะ 
การสร้างความรู้
ความสามารถให้
ผู้เรยีนพร้อมเข้าสู ่
การแข่งขันในระดับ 
ที่สูงข้ึน 
-เพื่อจัดการเรียน
การสอนให้สนองต่อ
การพัฒนาของเด็ก 
-เพื่อส่งเสรมิ
นักเรียนท่ีมีความ 
สามารถอยูแ่ล้วให้
พัฒนายิ่งขึ้น 

๑.อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ที่  ๑  จำนวน ๑ ครั้ง 
๒.จัดกิจกรรมฐาน
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
จำนวน ๔ ฐาน คือ          
-ฐานภาษาอังกฤษ             
-ฐานภาษาไทย                  
-ฐานคณิตศาสตร์   
-ฐานวิทยาศาสตร ์
๓.จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และฝึกทักษะ 
๔.จัดกิจกรรม  
จำนวน  ๘ วันๆละ  
๘ ชม. 

- ๖๐,๐๐๐ - - - -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-คะแนนเฉลี่ยผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนในตำบล 
เพ็กใหญ่สูงขึ้น 
-นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาความรู้และทกัษะ
การทำงานจากการเรียนรู้
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในรูปแบบของค่าย 
บูรณาการ 
-นักเรียนมีความพร้อม
และทักษะการสร้าง
ความรู้ความสามารถให้
ผู้เรียนเข้าสู่การแข่งขันใน
ระดับ 
ที่สูงขึ้น 
-นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย
และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา/
ศูนย์พัฒนา
คณุภาพ

การศึกษาที่ ๑ 
 

รวม ๑๔  โครงการ - - ๓,๔๑๒,๖๐๐ ๓,๖๒๕,๖๐๐ ๓,๕๓๕,๖๐๐ ๓,๕๓๕,๖๐๐ ๓,๕๓๕,๖๐๐ - - - 
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๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการบริการแพทย์

ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล 

-เพื่อพัฒนาการให้บริการ
แพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาลใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
-เพื่อให้ผู้ประสบภัย 
ผู้บาดเจ็บ   ผู้เจ็บป่วย 
ได้รับบริการแพทย์
ฉุกเฉินฯครอบคลุม 
ทุกหมู่บ้าน 
-เพื่อจัดหาวัสดุบริการทาง
การแพทย์ วัสดุอื่น ประจำ         
รถกู้ชีพ อบต.เพ็กใหญ ่

๑.ให้บริการประชาชน 
ผู้ประสบภยัผู้บาดเจ็บ          
ผู้เจ็บป่วย ในเขตพื้นท่ี
ตำบลเพ็กใหญ่ จำนวน 
๑๑ หมู่บ้านและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 
๒.จัดหาวัสดุบริการทาง
การแพทย์  วัสดุอื่น 
ประจำรถกู้ชีพ  
อบต.เพ็กใหญ ่

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -สามารถนำส่ง
ผู้ประสบภยั 
ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้ทันเวลา 
และมีประสิทธิภาพ
ได้ครอบคลุม 
ทุกหมู่บ้าน 
 

-มีการพัฒนา
ให้บริการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล 
-ผู้ประสบภัย 
ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย
ได้รับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉนิฯ 
ครอบคลมุทุก
หมู่บ้าน 
-มีวัสดุบริการทาง
การแพทย์  วัสดุอื่น 
ประจำรถกู้ชีพ อบต.
เพ็กใหญ ่
 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒ โครงการปฐมนิเทศ

ผู้ปกครองและอบรมให้
ความรู้เฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ  โรคติดต่อ
ในเด็กก่อนวัยเรียน 
 

-เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้ับ
ทราบและเข้าใจนโยบาย
การจัดการศึกษา 
-เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อที่
ระบาดทีเ่กิดขึ้นในช่วงฤดู
ระบาด 
 

๑.จัดอบรมผูป้กครอง  
จำนวน  ๑๐๐ คน 

- ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ -จำนวนผู้ปกครอง 
ที่เข้ารับการอบรม 

-ผู้ปกครองได้
รับทราบและเข้าใจ
นโยบายการจัด
การศึกษา 
-ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อที่
ระบาดทีเ่กิดขึ้น
ในช่วงฤดูระบาด 
 

กอง
การศึกษา/

สปสช 

๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากและฟัน 
ในเด็กก่อนวัยเรียน 

-เพื่อให้ผู้ปกครองและ 
ครูมีความรู้เกดิทักษะใน
การดูแลสุขภาพช่องปาก
ในเด็ก 
-เพื่อให้เด็กไดร้ับการตรวจ
คัดกรองส่งต่อและรักษา 

๑.จัดอบรมผูป้กครอง  
และครู จำนวน  ๑๑๐ คน 
๒.ตรวจคัดกรองเด็กที่มี
ความเสีย่งต่อฟันผุและ
การเคลือบฟลูออไรด์
ป้องกันฟันผุให้กับเด็ก 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนผู้ปกครอง 
ครู  และเด็กที่เข้า
รับการอบรม 

-เด็กท่ีมีปัญหา
สุขภาพช่องปาก
ได้รับคำแนะนำและ
ส่งต่อเพื่อรับการ
รักษา 
-ผู้ปกครองและ 
ครูมีความรู้เกดิ
ทักษะในการดูแล
สขุภาพช่องปาก 
ในเด็ก 

กอง
การศึกษา/

สปสช 



 

 

210 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
-เพือ่ให้สุนัขไดร้ับการ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้าครอบคลุม 
ทุกหมู่บ้าน 
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึง
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า
และการดูแลสัตวเ์ลี้ยงอย่าง
ถูกต้อง 
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันสุนัขกัดการ
ปฏิบัติตนหลังจากถูก 
สุนัขกัด 
-เพื่อควบคุมป้องกันการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 
ในตำบล 
 

๑.อบรมให้ความรู้
อาสาสมัครบุคลากร 
ด้านปศุสตัว์                       
๒.ควบคุมโรคด้วยวิธีการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว 
ในตำบลเพ็กใหญ ่
๓.ข้อมูลสัตว์  จำนวน 
๑,๔๐๐ ตัว 

๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -มีวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าฉีด
ควบคุมให้แก่สุนัข
และแมวท่ีขึ้น
ทะเบียนไว้ในตำบล
เพ็กใหญ่  จำนวน 
๑,๔๐๐ โดส 
 

-อาสาสมัครบุคลากรด้าน
ปศุสัตว์ได้รับความรู้ ไม่มี
ผูเ้สียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัข
บ้า 
-สุนขัและแมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
-ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนกัถึง
อันตรายของโรคพิษสุนัข
บ้าและการดูแลสัตว์เล้ียง
อย่างถูกตอ้ง 
-ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏบิัติตนเพื่อ
ป้องกันสุนัขกัด การปฏิบัติ
ตนหลังจากถูกสุนัขกัดได้
อย่างถูกวิธ ี 
-สามารถควบคุมปอ้งกัน
การระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในตำบลเพ็กใหญ่
ได้อย่าง 
เหมะสม 

สน.ปลดั 

196 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ โครงการอบรมให้

ความรู้การป้องกัน           

เด็กจมน้ำ 

-เพื่อให้เด็กมีความรู้

พื้นฐานในการช่วยเหลือ

ผู้จมน้ำและการปฐม

พยาบาล 

เด็กในเขตตำบลเพ็กใหญ่                  

จำนวน  ๖๐  คน 

- ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ -จำนวนเด็ก           

ที่เขา้รับการ

อบรม 

-เด็กมีความรู้พื้นฐานใน

การช่วยเหลือผู้จมน้ำ

และการปฐมพยาบาล 

สน.ปลดั/

สปสช 

๖ อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้านตามแนวทาง

โครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข 

-เพื่อสนับสนุนชุมชน/

หมู่บ้านดำเนินการตาม

โครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข 

๑.อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน  จำนวน  ๑  ครั้ง                             
หมู่ที่ ๑ – ๑๑                    

จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ - - - -จำนวนพื้นที ่             

ที่ดำเนินการ 

-ประชาชนมีสุขภาพ

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สน.ปลดั/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

๗ อุดหนุนคณะกรรมการ 
อสม.ประจำหมูบ่้าน 
ตามโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
และสุขภาพภาค
ประชาชนในหมู่บ้าน 

-เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

๑.อุดหนุนคณะกรรมการ 
อสม.ประจำหมูบ่้าน 
จำนวน  ๑  ครั้ง                             
หมู่ที่ ๑ – ๑๑                    

จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ - - - -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-บุคลากรดา้น
สาธารณสุข 
มีการพัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน 
-ประชาชนได้รบับริการ
สาธารณสุขพ้ืนฐาน 
 

สน.ปลดั/
คณะกรรมการ 
อสม.ประจำ

หมู่บ้าน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  ท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง 
 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุ           
ที่มีภาวะพึ่งพิง           
มีคุณภาพชีวิต                
ที่ดีขึน้ 

จำนวน  ๔  กลุ่ม 
๑.เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมี
ปัญหาการกินหรือการขับถ่าย           
แต่ไมม่ีภาวะสับสนทางสมอง 
๒.เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมี
ปัญหาการกินหรือการขับถ่าย        
แต่มีภาวะสับสนทางสมอง 
๓.เคลื่อนไหวเองไม่ได้และอาจมี
ปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือ
มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง 
๔.เคลื่อนไหวเองไม่ได้และอาจมี
ปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือ
มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ใน
ระยะท้ายของชีวิต 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สน.ปลดั/
ศูนย์ LCT 

๙ โครงการ
สนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น 

-เพื่อสนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น 

๑.สนับสนุนงบประมาณในการ
สมทบ  สปสช. จำนวน  ๑  ครั้ง  

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-ระบบหลักประกันสุขภาพ
ได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณในการ
ดำเนนิงานด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชน 

สน.ปลดั/
สปสช 

รวม ๙  โครงการ - - ๔๙๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ - - - 
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๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการเยี่ยมบ้าน

สานสมัพันธ์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ครอบครัวเด็กและเพื่อทราบ
ปัญหาเด็กและร่วมกันแกไ้ข
ปัญหานั้น 
 

๑.จัดกิจกรรม 
ออกเยี่ยมบ้านสานสมัพันธ์  
จำนวน ๑๐๐  คน 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -จำนวนเด็ก 
ที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือการออก
เยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ์ 

-เด็กมีคณุสมบัต ิ
ที่พึงประสงค์สามารถ
แก้ไขปัญหาไดต้รงจุด  
ได้รับการเลี้ยงด ู
ที่ถูกวิธ ี
 
 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษา                        

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน 
ให้นักเรียน นักศึกษา   
ได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้
การปฏิบัติงาน 
-เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
-ส่งเสรมิการลดค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 
 

๑.จัดกิจกรรมจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา/ 
ผู้ด้อยโอกาส   ทำงานช่วง
ปิดเทอม จำนวน ๕๐  คน   

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จำนวนนักเรียน/ 
นักศึกษา/
ผู้ด้อยโอกาส 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

-นักเรียน/นักศึกษา/ 
ผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้
การปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
-ลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ เงินสงเคราะห์เพื่อ 

การยังชีพผู้สูงอาย ุ
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการ 
 

๑.เพื่อรับรองการจัด
สวัสดิการให้แก่ผูสู้งอาย ุ
ทีม่ีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ ์
ขึ้นไปท่ีมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามระเบยีบฯ 

 

๑๐,๑๙๒,๘๐๐ ๑๐,๖๙๔,๔๐๐ ๑๑,๐๗๔,๘๐๐ ๑๑,๐๗๔,๘๐๐ ๑๑,๐๗๔,๘๐๐ -จำนวนครั้งท่ี
ดำเนินการ 

-ผู้สูงอายุได้รับการ 
จัดสวสัดิการ 
 

สน.ปลดั 

๔ เงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพคนพิการ 

-เพื่อให้คนพิการไดร้ับ
สวสัดิการ 
 

๑.เพื่อรับรองการจัด
สวัสดิการเบีย้ความพิการ
ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดทีไ่ด้
แสดงความจำนง 
 

๒,๗๗๔,๐๐๐ ๒,๙๒๘,๐๐๐ ๓,๑๙๖,๘๐๐ ๓,๑๙๖,๘๐๐ ๓,๑๙๖,๘๐๐ -จำนวนครั้งท่ี
ดำเนินการ 

-คนพิการไดร้ับการ 
จัดสวสัดิการ 
 

สน.ปลดั 

๕ เงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพ         
ผู้ป่วยเอดส ์

-เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ 

๑.เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพของผู้ป่วย
โรคเอดส์ในเขต อบต. 
เพ็กใหญ่  จำนวน ๑๕ 
คนๆละ ๕๐๐ บาท ต่อ
เดือน  จำนวน ๑๒ เดือน 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ -จำนวนครั้งท่ี
ดำเนินการ 

-ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับการสงเคราะห์
และช่วยเหลือ 
 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖ โครงการช่วยเหลือ 

เด็กด้อยโอกาส 
ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลเพ็กใหญ่   

-เพื่อช่วยเหลือเด็ก 
ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
การดำเนินชีวิตและ
สวัสดิการต่าง ๆ 
ให้เด็กมีพัฒนาการ 
ที่เหมาะสมทางร่างกาย 
สติปัญญา  และจิตใจ 
-เพือ่จัดหารถ  รับ – ส่ง  
นักเรียนสำหรับเด็ก 
ที่ผู้ปกครองที่มฐีานะ
ยากจนไมส่ามารถ   
รับ – ส่ง ได ้
 
 

๑.เด็กนักเรียน อายุ  
๒-๕ ป ีจำนวน  ๔๐ คน 
๒.ช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาสที่มีคณุสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จำนวนพื้นที ่
ดำเนินการ 

-เด็กไดร้ับการช่วย 
เหลือเด็กด้านปัจจยั 
พืน้ฐาน การดำเนิน
ชีวิตและสวสัดิการ
ต่าง ๆ ให้เด็กมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมทาง
ร่างกาย สติปญัญา 
และจิตใจ 
-มีรถ  รับ – ส่ง  
นักเรียนสำหรับเด็ก 
ที่ผู้ปกครองที่มีฐานะ
ยากจนไมส่ามารถ   
รับ – ส่ง ได ้
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗ โครงการส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตำบล 
เพ็กใหญ ่
 

-เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิ
กิจกรรมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตำบล 
เพก็ใหญ ่

๑.จัดอบรมประชาชน 
ให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
จำนวน  ๑๐๐  คน  

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนประชาชน
ที่เข้ารับการอบรม 

-ประชาชนได้รบัความรู้  
ด้านกฎหมาย 
-ได้ทราบสิทธิความเท่า
เทียมกันในสังคม 
 
 

สน.ปลดั 
 
 
 

๘ อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครอง อ.พล   
ตามโครงการแผนงาน
ของศนูยเ์ฉลิมพระ
เกียรติช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์และผูต้ิดเชื้อ 
HIV อำเภอพล 
 

-เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคเอดส ์
ในเขตพื้นท่ีอำเภอพล 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ครอบครัวของ 
ผู้ติดเชื้อเอดส์ใหม้ี
คุณภาพที่ดเีทียบเท่า
บุคคลโดยทั่วไปในสังคม 
 

๑.อดุหนุนทีท่ำการ
ปกครอง อ.พล 
จำนวน  ๑ ครั้ง 
๒.สนับสนุน
ทุนการศึกษา 
๓.การอบรมศึกษา              
และให้ความรู ้
๔.งานด้านบริจาค/
ช่วยเหลือ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-สามารถป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ใน
พื้นที่อำเภอพลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สน.ปลดั/      
ที่ทำการ
ปกครอง           
อ.พล 

 
 
 



 

 

217 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙ อุดหนุนท่ีทำการ

ปกครอง อ.พล   
ตามโครงการของสมาชิก
กาชาดอำเภอพล 
 
 

-เพื่อดำเนินกิจกรรม 
สาธารณะด้านการให้
ความร่วมมือราษฎร 
ในเขตพื้นท่ีอำเภอพล 
-เพื่อดำเนินกิจกรรม
สนับสนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่นหรือ
รัฐบาล 
-เพื่อดำเนินกิจกรรม 
ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชนของสมาชิก
กาชาดอำเภอพล 
 

๑.อดุหนุนท่ีทำการ
ปกครอง อ.พล 
จำนวน  ๑ ครั้ง 
๒.กิจกรรมการรับ
บริจาคโลหิต 
๓.กิจกรรมอบรม            
ศึกษาดูงาน 
๔.กิจกรรมสนับสนุน 
งานเทศกาลไหมไหม
ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานกาชาดประจำป ี
๕.งานด้านบริจาค/
ช่วยเหลือประชาชน 
 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - - -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-สามารถช่วยเหลือราษฎร
ในเขตพื้นท่ีอำเภอพลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-สามารถสนับสนุน
กิจกรรมของสมาชิก
กาชาดอำเภอพลให้เป็น
ตามวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ของงาน
กาชาด 

สน.ปลดั/      
ที่ทำการ
ปกครอง           
อ.พล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐ อุดหนุน อปท. ในเขต

อำเภอพลตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-เพื่อเป็นศูนย ์
กลางขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
อำเภอพลในการ
รวบรวมข้อมลู
สถานะของภัย 
ที่เกิด จำนวน
ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบและ
วิธีการในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ 
 

อปท. ที่อยู่ในพ้ืนท่ี
ให้บริการสถานท่ี
กลาง  สนับสนุน
งบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นใน
การบริหารงานของ
สถานท่ีกลาง        
จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ - - - -จำนวนครั้ง            
ที่ดำเนินการ 

-ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการ
ช่วยเหลือประชาชน
และสามารถสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ ได้
โดยสะดวก รวดเร็ว 

สน.ปลดั/
อปท.ในเขต
อำเภอพล 

 
 
 

๑๑ เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล
เพ็กใหญ ่
 

-เพื่อช่วยเหลือ
สวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

จำนวน ๑ ครั้ง - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ 
 

สน.ปลดั 

รวม ๑๑  โครงการ - - ๑๓,๓๙๗,๘๐๐ ๑๔,๐๕๓,๔๐๐ ๑๔,๗๑๖,๖๐๐ ๑๔,๗๑๖,๖๐๐ ๑๔,๗๑๖,๖๐๐ - - - 
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๒.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการอบรม 

และส่งเสรมิการ 
ผลิตนำ้หมักชีวภาพ 
 

-เพือ่ให้เกษตรกร 
ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตร 
-เพื่อลดการใช้สารเคม ี
 

๑.จัดอบรมเกษตรกร 
จำนวน  ๕๐ คน 
๒.สาธติการผลติน้ำหมัก
ชีวภาพ 
 
 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนเกษตรกร 
ที่เข้ารับการอบรม 

-มีน้ำหมักชีวภาพ 
ใช้ในการผลิตสินค้า
เกษตรและจำหนา่ย 

สน.ปลดั 

๒ โครงการอบรม 
การแปรรปู 
ผ้าไหมและผ้าฝ้าย 
และศึกษาดูงาน 

-เพื่อใหป้ระชาชน 
มีความรู้ในการการ 
แปรรูปผ้าไหม  ผ้าฝ้าย
เพิ่มมูลค่าสินค้า 

๑.จัดอบรมประชาชน 
๒.สาธติการแปรรูป 
ผ้าไหมและผ้าฝ้าย 
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ 
ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี 
จำนวน  ๖๐ คน 
๓.จัดอบรมและศึกษา 
ดูงาน  จำนวน  ๓ วัน 
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จำนวนประชาชน 
และเจา้หน้าท่ี 
ที่เข้ารับการอบรม 

-ประชาชนมีความรู ้
ในการแปรรูป 
ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย 
มีรายได้เพิม่มากข้ึน 
 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หนว่ยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ โครงการอบรม 

การแปรรปูผลผลิต 
ทางการเกษตร 

-เพื่อให้เกษตรกร 
มีความรู้ในการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร  
 

๑.จัดอบรมเกษตรกร 
จำนวน  ๕๐ คน 
๒.สาธติการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

๕๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนเกษตรกร 
ที่เข้ารับการอบรม 

-เกษตรกรมีความรู ้
ในการแปรรูปผลผลติ
ทางการเกษตร   
มีรายได้เพิม่มากข้ึน 

สน.ปลดั 

๔ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการเกษตร
ที่พ่ึงพาตนเองและ 
ศึกษาดูงาน 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้และเข้าใจ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เพื่อให้ประชาชนนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม 
 

๑.จัดอบรมประชาชน ,
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร , 
ตัวแทนกลุ่มอาชีพ , 
ตัวแทนกลุ่มผู้นำ 
๒.ศึกษาดูงาน  
การพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ 
ประชาชน , ตัวแทน
กลุ่มเกษตรกร , ตัวแทน
กลุ่มอาชีพ , ตัวแทน
กลุ่มผู้นำและเจ้าหน้าท่ี  
จำนวน  ๖๐  คน 
๔.จำนวน  ๔ วัน 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ -จำนวนประชาชน 
, ตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกร , 
ตัวแทนกลุ่มอาชีพ 
, ตัวแทนกลุ่มผู้นำ
ที่เข้ารับการอบรม 

-ประชาชน , ตัวแทน
กลุ่มเกษตรกร , 
ตัวแทนกลุ่มอาชีพ , 
ตัวแทนกลุ่มผู้นำ 
มีความรู้และทักษะ
กระบวนการคดิตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปสู่การปฏิบตั ิ
ให้เป็นรูปธรรม 
 

สน.ปลดั 



 

 

221 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ โครงการผู้สูงวัย 

ยุคใหม่ จิตแจม่ใส 
ร่างกายแข็งแรง 
 

-เพื่อให้ผู้สูงวัยมีจติ
แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง 
-เพื่อใหผู้้สูงวัยได้รับการ 
คัดกรองสุขภาพ 
-เพื่อเชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุต้นแบบ 
-เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอาย ุ
ให้มีความแจ่มใส   
ส่งผลใหผู้้สูงอาย ุ
มีร่างกายที่แข็งแรง 
 
 

๑.จัดอบรมให้ความรู้ 
๒.มอบเกียรติบตัร
ผู้สูงอายุต้นแบบ 
๓.จัดกิจกรรมการตรวจ
สุขภาพให้ผูสู้งอาย ุ
๔.จัดกิจกรรม 
สันทนาการ 
๕.จัดกิจกรรมรดนำ้ 
ขอพรผู้สูงอาย ุ
๖.ผูเ้ข้าร่วม คือ ผูสู้งอาย ุ
เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี 
อสม. ผู้นำชุมชน 
ประชาชน และ
เจ้าหน้าท่ี จำนวน  
๑,๐๐๐ คน 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ผู้สูงอายุมีความรู ้
ในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
-ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ 
-ผู้สูงอายุตระหนักว่า
ตนเองมีคุณค่าได้รับ
การยกย่องเชิดชู
เกียรตจิากชุมชน 
-ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพจติ
ผู้สูงอายุให้มีความ
แจ่มใส  ส่งผลให้
ผู้สูงอายุมรี่างกาย 
ที่แข็งแรง 
 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรยีน
ผู้สูงอายุ  
อบต.เพ็กใหญ ่
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุในการทำกิจกรรม
ร่วมกัน 
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้
อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพ
กายและจิตใจตนเองอยา่งถูกวธิ ี
-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
และวัฒนธรรม   
ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต 
ที่ดีลดปัญหาภาวะเหงา 
และซึมเศร้า 
-เพื่อให้ประชาชนทกุคนตระหนัก
ถึงความสำคัญของการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
-เพื่อส่งเสรมิอาชีพ  
เพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอาย ุ
มีความกินดีอยู่ด ี
-เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
มีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอาย ุ

๑.จัดกิจกรรม 
ตามหลักสูตรการเรียน 
การสอน 
๒.จัดเวทีเปิดโอกาส 
การมีส่วนร่วม 
๓.จัดกิจกรรม  
สัปดาหล์ะ ๑ วัน 
วันละ ๔ ชม. 
จำนวน ๘ สัปดาห ์
๓.ผูสู้งอายุ จำนวน  
๘๐ คน 

- ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ -จำนวนผู้สูงอาย ุ
ที่เข้าร่วมโครงการ 

-ผู้สูงอายุเกิดความรักความ
สามัคคีมีการเอื้ออาทรกัน 
-ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่าง
ต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพ
กายและจิตใจตนเองอยา่ง
ถูกวธิี   
ลดภาวะเหงาและซึมเศร้าลด
การเจ็บป่วย 
-ผู้สูงอายุมีทักษะ 
ด้านอาชีพสามารถนำไป
ประกอบอาชีพสร้างงาน
สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเอง
ได้ 
-ประชาชน ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการเตรียม
ความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
ที่มีคุณภาพ 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗ โครงการอบรมพัฒนา

สตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 
 
 
 
 

-เพื่อให้สตรีมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ที่ควรรู้ สิทธิสตรี สถานการณ์
ความรุนแรงในครอบครัว  
และสามารถเข้าถึงสิทธิด้าน
สวัสดิการสังคม 
-เพื่อให้สตรไีด้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ มีความรู้เกี่ยวกับ
การทำงานเป็นทีม ทำให้เกิด
ความรักสามัคคีกันในชุมชน 
-เพื่อใหส้ตรีมีการรวมกลุ่มกัน
และเกดิเครือข่ายของสตรีใน
การร่วมมือกันทำกิจกรรมใน
ตำบลทำให้ชุมชนเข้มแข็ง 
 

๑.จัดอบรมให้
ความรู้แก่สตรี  
จำนวน  ๕๐ คน 
๒.จัดกิจกรรม 
สันทนาการ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จำนวนสตร ี
ที่เข้ารับการอบรม 

-สตรีมคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกบักฎหมายที่ควรรู้ 
สิทธิสตรี สถานการณ์
ความรุนแรงในครอบครัว 
และสามารถเข้าถึงสิทธิ
ด้านสวสัดิการสังคม 
-สตรไีดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ มีความรู้
เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม 
ทำให้เกิดความรักสามัคคี
กันในชุมชน 
-สตรีมีการรวมกลุม่กัน
และเกดิเครือข่ายของสตรี
ในการร่วมมือกันทำ
กิจกรรมในตำบลทำให้
ชุมชนเข้มแข็ง 
 
 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ โครงการสานสายใยรัก 

คนพิการ 
-เพื่อให้คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและการฟื้นฟู
สมรรถภาพรา่งกายได้
อย่างถูกวิธี 
-เพื่อให้คนพิการ
สามารถพึ่งตนเองได ้
-เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพคน
พิการ 
 

๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่
คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
และ อสม. 
๒.ผูเ้ข้าร่วมคือ คนพิการ  
ผู้ดูแลคนพิการและ อสม. 
จำนวน  ๖๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนคนพิการ 
ผู้ดูแลคนพิการ
และ อสม.ที่เข้ารับ
การอบรม 

-คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการและ อสม.ได้
เรียนรู้การรับฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
ในชุมชน 
-คนพิการมีสุขภาพด ี
-ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพคน
พิการ 

สน.ปลดั 

๙ โครงการเทคโนโลยี

พลังงานทางเลือก

สร้างรายได้สู่ชุมชน

ด้วยเตาเผาถ่าน

ประสิทธิภาพสูง 

เพื่อเป็นการใช้

ทรัพยากรในชุมชนให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและ

รู้คุณคา่ 

๑.จัดอบรมประชาชน            

จำนวน  ๕๐ คน 

- - - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ -จำนวนประชาชน

ที่เขา้รับการอบรม 

-ลดค่าใช้จ่ายดา้น

เชื้อเพลิงพลังงาน               

ลงได้  ประชาชนมี

ความรู้ประกอบเป็น

อาชีพเสริมได ้

สน.ปลดั/             

สนง.พลังงาน

จังหวัดขอนแก่น 

รวม ๙  โครงการ - - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๓๕,๐๐๐ ๘๓๕,๐๐๐ - - - 
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๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการจดัการแข่งขัน

กีฬา นักเรียน  เยาวชน
และประชาชน 
ต้านยาเสพติด 
 

-เพื่อเป็นการเชื่อมความ
สามัคคีในชุมชนใหเ้ด็ก 
เยาวชน ประชาชน  
แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบล 
เพ็กใหญ ่
-เพื่อเสริมสรา้งพลานามัย 
ที่ดีและชักจูงให้ประชาชน 
เด็ก และเยาวชน ได้ออก
กำลังกายและมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง
มากขึ้น 
 

๑.จัดการแข่งขัน
กีฬาให้นักเรียน  
เยาวชนประชาชน
และเจา้หน้าท่ี              
ได้ออกกำลังกาย
จำนวน   ๕๐๐  คน 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ -จำนวนนักเรียน
เยาวชน 
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีที่เข้า
ร่วมโครงการ 

-นักเรียน  เยาวชน
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการอบรมให้
ความรู้ในการพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา
และการออก          
กำลังกาย 

-เพื่อส่งเสรมิให้มีความรู้
ความเข้าใจในการออก
กำลังกายและเล่นกีฬา
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
รู้จักกฎ กติกา ระเบียบ 
มารยาทการเล่นกีฬาที่
ถูกต้อง 
-เพื่อเพ่ิมโอกาสให้ทุกกลุม่
ได้รับการส่งเสรมิการเล่น
กีฬา ทุกเพศ ทุกวัย สภาพ
ร่างกายและระยะเวลา 

๑.จัดอบรมเด็ก เยาวชน
และประชาชน 
จำนวน  ๕๐  คน 
๒.สำหรับยมือุปกรณ์
กีฬาเพือ่ส่งเสริมการเล่น
กีฬาและออกกำลังกาย 

๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -จำนวนเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน              
ที่เข้ารับการอบรม 

-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนรวมกลุม่          
ในการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ และได้
ฝกึซ้อมเพิ่มพูน
ทักษะการเล่นกีฬา
อย่างถูกวิธี 
 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับ          
เด็กและเยาวชน 

-เพื่อให้นักเรียนได้เข้า
อบรมและทำกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
และมรีะเบยีบวินัยค่านิยม 
อันดีงาม 
-เพื่อลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกดิ
จากการขาดคณุธรรม
จริยธรรม สามารถปฏิบัติ
ตนได้อยา่งถูกต้อง 

๑.จัดอบรมเด็กและเยาวชน 
๒.จัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน ์
๓.ผู้เข้าร่วม คือ เด็ก 
เยาวชน ครู และ 
เจ้าหน้าที่  จำนวน 
๒๐๐ คน 
๔.จัดอบรม  จำนวน             
๒ วัน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จำนวนเด็ก
เยาวชน ครูและ
เจ้าหน้าท่ีที่เข้ารับ
การอบรม 

-นักเรียนมีคณุธรรม 
ระเบียบวินยัและ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์
-นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ถูกต้อง
ตามหลักคำสอน 
และเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติในอนาคต 

กอง
การศึกษา 



 

 

227 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๔ โครงการจดังาน

ประเพณีบุญ 
เดือน  ๖  
 
 

-เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สืบสานฟื้นฟู 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติไม่ให้สูญหาย  
ให้คงอยู่ต่อไป 
-เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่บ้านและ
ประชาชนในตำบลเพ็ก
ใหญ่ และกระตุ้นให้เกิด
การหวงแหน 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
-เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่โนน
แท่นพระเป็นแหล่งท้อง
เท่ียวทางประวัติศาสตร์ที่
สำคัญของอำเภอพล เป็น
สถานที่สำคัญทางพุทธ
ศาสนา 
 

๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ ์
๒.จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา 
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือประชาชน 
และเจา้หนา้ที่  จำนวน  
๑๑ หมู่บ้าน 

- - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ -จำนวนพื้นที ่
ดำเนินการ 

-ประชาชนมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้สืบไป 
-ประชาชนมีความ
สามัคคีและเกิด
จิตสำนึกภาคภมูิใจ
เกิดความหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕ โครงการจดังาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ 
สรงกู่เจ้าพ่อสิบกรี   
วันวิสาขบูชา  
 

-เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สืบสานฟ้ืนฟู 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นและ
ประเทศชาตไิม่ใหสู้ญหาย  
ให้คงอยู่ต่อไป 

๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ ์
๒.จัดขบวนแห่                    
๓.จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา
๔.จัดกิจกรรมจุดบั้งไฟ               
๕.ผูเ้ข้าร่วม คือประชาชน 
และเจา้หน้าท่ี  จำนวน  
๑๑ หมู่บ้าน   

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ - - - -จำนวนพื้นที่
ดำเนินการ 

-ประชาชนมีส่วนร่วม
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบไป 
 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการจดักิจกรรม
วันสำคัญทาง 
พระพุทธศาสนา 

-เพื่อให้เด็ก ศพด.รู้จักวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา 
-เพื่อปลูกจิตสำนึกและ
การพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมให้กับเด็ก 

๑.จัดกิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา 
๒.จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๓.เด็ก ศพด. ครู               
และเจา้หน้าท่ี   จำนวน  
๑๐๐ คน 

- - - - - -จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

-เด็ก ศพด.รู้จักวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
-ปลูกจิตสำนกึและการ
พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมให้กับเด็ก 

กอง
การศึกษา 

๗ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
ตำบลเพ็กใหญ่ตาม
โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬานักเรียน 

-เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก
นักเรียนได้เล่นกีฬา              
และออกกำลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑.อุดหนุนโรงเรยีน 
จำนวน  ๖  แห่ง 
จำนวน  ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - -จำนวนโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

-เด็กนักเรียนไดเ้ล่นกีฬา
และออกกำลังกาย 
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
-ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนใน
เขตตำบล 

รวม ๗  โครงการ - - ๕๖๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ - - - 
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๒.๖  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการก่อสร้าง            

ลานกีฬาหมู่บา้น                 
หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน  ม.๒) 
 

-เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  ได้เล่นกีฬาและ
ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 
 

บริเวณหน้าวัดไทยสถิตย์
พื้นทีก่ว้าง  ๑๕ ม. ยาว 
๒๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

- - - ๑๓๕,๐๐๐ - -จำนวนลานกีฬา 
ที่ก่อสร้าง 

-เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ีสำหรับ
ได้เล่นกีฬาและ            
ออกกำลังกาย 
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
-ห่างไกลจากยาเสพติด 
 
 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง           
สนามกีฬา   หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน  ม.๘) 
 

-เพือ่ให้มีสถานที่ในการ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  ได้เล่นกีฬาและ
ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 
 

บริเวณดอนปู่ตา                      
พื้นทีก่ว้าง ๒๐ ม. ยาว 
๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.  

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - -จำนวนสนามกีฬา 
ที่ก่อสร้าง 

-เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ีสำหรับ
ได้เล่นกีฬาและ               
ออกกำลังกาย 
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
-ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

กองช่าง 

รวม ๒  โครงการ - - - - - ๔๙๕,๐๐๐ - - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการพัฒนาองค์

ความรู้ด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม             

น้อมนำสู่ชุมชน  

 

 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจ  และสามารถ

นำองค์ความรู้ไปใช้ในการ

ดำเนนิชีวิตเกิดการพัฒนา

ด้านพลังงานทางเลือก                

ในชุมชน 

๑.จัดอบรมประชาชน

จำนวน  ๑๐๐ คน 

- 
 

- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

-จำนวน

ประชาชนท่ีเข้า

รับการอบรม 

-ประชาชนมีความรู้

ด้านพลังงานนำไปใช้

ในครัวเรือนและ          

ชุมชนได ้

สน.ปลดั/               

สนง.พลังงาน

จังหวัดขอนแกน่ 

รวม ๑  โครงการ - - - 
 

- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - - 
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๓.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการอบรมให้

ความรู้การประดิษฐ์
สิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช้ 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้       
ในการประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้ 
-เพื่อลดปรมิาณขยะ 
-เพื่อเพ่ิมมูลค่าสิ่งของ
เหลือใช้ 
 

๑.จัดอบรมประชาชน 
จำนวน  ๕๐ คน 
๒.สาธติการประดิษฐ์
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

-จำนวนประชาชน
ที่เข้ารับการอบรม 

-ปริมาณขยะลดลง 
-เพิ่มมูลค่าของสิ่งของ
เหลือใช้ 
-มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สน.ปลดั 

๒ โครงการปรับปรุง
สถานท่ีกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลขยะมูลฝอย 
อบต.เพ็กใหญ่    

-เพือ่ให้มีสถานท่ีกำจัด          
สิ่งปฏิกลูขยะมลูฝอย 
อบต.เพ็กใหญ่มมีาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ 
 

๑.จ้างเหมาปรับเกรด          
และฝั่งกลบขยะ  
๒.ปรับปรุงภูมิทัศน ์
ให้มีความเหมาะสม 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

-จำนวนสถานท่ี
กำจัดสิ่งปฏิกลู
ขยะมูลฝอย 
ที่ปรับปรุง 

-การจัดเก็บและ
ทำลายขยะและ 
สิ่งปฏิกูลได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัการขยะ 
และศึกษาดูงาน 

-เพื่อให้ประชาชน               
ผู้นำชุมชนมีความรู้ใน
การจัดการขยะในชุมชน 
-เพื่อใหก้ารจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพจากความ
ร่วมมือของคนในชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐ 
 

๑.จัดอบรมประชาชน  
ผู้นำชุมชน 
๒.ศึกษาดูงานการ
บริหารจดัการขยะ      
ที่เป็นระบบ 
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ 
ประชาชน  ผู้นำชุมชน  
และเจา้หน้าท่ี 
จำนวน  ๘๐ คน 
๔.จัดอบรมและศึกษา 
ดูงาน จำนวน  ๓  วัน 

- 
 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

-จำนวน
ประชาชน   
ผู้นำชุมชน
และเจา้หน้าท่ี
ที่เข้ารับการ
อบรม 

-ประชาชน   
และผู้นำชุมชน 
มีความรู้ในการ
จัดการขยะในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-สิ่งแวดล้อมน่าอยู ่
-เกิดความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ 

สน.ปลดั 

๔ โครงการส่งเสริมการ             

คัดแยกขยะก่อนท้ิง            

เพื่อลดปรมิาณขยะ         

และรักษาสิ่งแวดล้อม  

 

 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ                

มีความตระหนักในการคัด

แยกขยะก่อนท้ิงและนำ

ขยะมูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

๑.จัดอบรมประชาชน

จำนวน   ๕๐  คน 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จำนวน

ประชาชน            

ที่เข้ารับการ

อบรม 

-ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจถึง

ปัญหาสิ่งแวดล้อม            

ที่เกิดขึ้นและทำการ

คัดแยกขยะก่อนท้ิง 

สน.ปลดั/           

สนง.พลังงาน

จังหวัดขอนแก่น 

รวม ๔  โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ - - - 
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๓.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการประหยดั

พลังงานชุมชนต้นแบบ

บ้านประหยดัพลังงาน 

-เพื่อประหยัดพลังงาน                     

ลดค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือน 

๑.จัดอบรมประชาชน

จำนวน  ๑๐๐  คน 

- 
 

- 
 

- 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 

-จำนวน

ประชาชน           

ที่เข้ารับ    

การอบรม 

-ประชาชนสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานลงได ้

สน.ปลดั/                     

สนง.พลังงาน

จังหวัดขอนแก่น 

รวม ๑  โครงการ - - - 
 

- 
 

- 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 

- - - 
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๓.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง           

ท่อเหลี่ยม คสล.                  

หมู่ท่ี ๕                           

(แผนชุมชน ม.๕) 

-เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ             

เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

ลำห้วยสีดอ บริเวณนา            

นางหมุน  มาฮาต   ท่อขนาด 

๑.๕๐  x  ๑.๕๐ ม. ชนิด  ๓ 

ช่องทาง  ความยาว  ๔.๐ ม.  

ผนังกั้นน้ำสูง ๑.๒๐ ม.  

๑๙๕,๐๐๐ - - - - -จำนวนท่อเหลี่ยม 

คสล. ท่ีก่อสร้าง 

-เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ

ต่อการเกษตรและเลี้ยง

สัตว์ 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง       

ท่อเหลี่ยม คสล.     หมู่

ท่ี ๑๑                     

(แผนชมุชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ             

เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

ลำห้วยโนนพะยอม บริเวณนา

นางบัวลอง  กองทอง                 

ท่อขนาด ๑.๕๐  x  ๑.๕๐ ม. 

ชนิด ๓ ช่องทาง ความยาว ๔.๐ 

ม.  ผนังกั้นน้ำสูง               

๑.๒๐ ม.  

๑๙๕,๐๐๐ - - - - -จำนวนท่อเหลี่ยม 

คสล. ท่ีก่อสร้าง 

-เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ

ต่อการเกษตรและเลี้ยง

สัตว์ 

กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรุง             

ภูมิทัศน์ท่ีทำการ อบต.

เพ็กใหญ่ 

-เพื่อความร่มรื่นสวยงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ของสถานท่ีราชการ                                          

-เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้

สิง่แวดล้อมน่าอยู่ 

๑.จัดซ้ือหญ้า ไม้ดอก                    

ไม้ประดับ  ต้นไม้  ป้าย  

กระถาง ฯลฯ    

๒.ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

๖๓,๐๐๐ - - - - -จำนวนพื้นท่ี

ดำเนินการ 

-สิง่แวดล้อมน่าอยู่  เพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวในบริเวณ

พื้นท่ีสำนักงาน 

สน.ปลัด 
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รวม ๓  โครงการ - - ๔๕๓,๐๐๐     - - - 
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๓.๕  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการกำจดัผักตบชวา

และวัชพืชในแหล่งน้ำ
สาธารณะ 
 

-เพื่อให้แหล่งน้ำมีความ
สะอาด สามารถใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคและเลี้ยงสตัว ์

๑.จัดกิจกรรมทำความสะอาด
แหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ
สาธารณะ 
๒.ผูเ้ข้าร่วม คือ ประชาชน  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
เจ้าหน้าท่ี อบต.  จิตอาสา 
ผู้นำชุมชน  รวม  ๑๐๐ คน 
 

๓๐,๐๐๐ - - - - -จำนวนแหล่งน้ำ 
ที่ดำเนินการ 

-แหล่งน้ำมีความ
สะอาด มสีัตว์น้ำ 
อุดมสมบรูณ ์

สน.ปลดั 

๒ โครงการรักน้ำ รักป่า           

รักษาแผ่นดิน 

-เพือ่เปน็การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

 

๑.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้      

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  ปล่อยปลา           

สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ               

๒.ปลูกต้นไม้ จำนวน  ๕๐๐ ต้น                                

๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ ประชาชน          

และผู้แทนส่วนราชการ 

๑๐,๐๐๐ - - - - -จำนวนต้นไม้          

ที่ปลูก 

-ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมี

ความอุดมสมบูรณ ์

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓ โครงการอบรมเด็ก

และเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
และศึกษาดูงาน 
 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
มีความรู ้
-เพื่อส่งเสรมิและสร้าง
จิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพฒันาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑.จัดอบรมเด็กและ
เยาวชน   
๒.ศึกษาดูงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ เด็ก 
เยาวชนและเจ้าหน้าที ่
จำนวน ๖๐ คน 
๔.จัดอบรมและ               
ศึกษาดูงาน จำนวน ๓ วัน 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

-เด็กและเยาวชน 
มีความรูม้ีจิตสำนึก
และมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

สน.ปลดั 

๔ โครงการแกไ้ขปัญหา 
ภัยแล้ง 
 
 
 

-เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบปญัหาภัยแล้ง 

๑.ช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบปญัหาภัยแล้ง 
๑๑  หมู่บา้น 
๒.แจกจ่ายนำ้เพื่ออุปโภค
บริโภค 
๓.จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง      
ในการขนน้ำเพื่อแจกจ่าย
ให้กับประชาชนท่ี         
ประสบภัย 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จำนวนพื้นที ่
ดำเนินการ 

-ประชาชนท่ีเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการซ่อมแซม           

ท่อเหลี่ยม คสล.              

หมู่ที่  ๑๑                     

(แผนชุมชน ม.๑๑)  

เพื่อให้สามารถ              

กักเก็บน้ำไดม้ากขึ้น 

ลำห้วยขุมปูน  บรเิวณนา             

นายธงชัย  ลาทอง                            

ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว  

๑ ม. หนา ๐.๒๐ ม. 

(รายละเอียดตามแบบ

แปลน ท่ี  อบต. กำหนด)     

- - ๓,๐๐๐ - - -จำนวนท่อเหลี่ยม 

คสล.ที่ซ่อมแซม 

 

-มีน้ำเพียงพอต่อ

การเกษตรและ            

เลี้ยงสตัว ์

กองช่าง 

๖ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนน้ำล้น            
ลำห้วยสีดอ  หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 
 

-เพื่อให้มีแหล่ง               
กักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร 

บริเวณนานายประมวล            
พรมสดีา  ขนาดกว้าง                      
๑ ม. ยาว ๖ ม. 
  

- - - ๕๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน             
น้ำล้นที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-เกษตรกรทีอ่ยู่ใน
พื้นที่ลำห้วยมีแหล่ง           
กักเก็บน้ำเพื่อทำ
การเกษตร  

กองช่าง 

๗ โครงการส่งเสริม           

การใช้เทคโนโลยี

กังหันลมสูบน้ำ           

เพื่อการเกษตร 

-เพือ่ส่งเสรมิให้มี

การนำพลังงาน

ทดแทนมาใช้ใน         

ภาคเกษตร 

๑.จัดอบรมประชาชน

จำนวน  ๑๕๐  คน 

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - -จำนวนประชาชน

ที่เข้ารับการอบรม 

-ใช้พลังงานท่ีมีอยู่          

ในธรรมชาติให้เกดิ

ประโยชน์และลด

ค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือน 

สน.ปลดั/           

สนง.พลังงาน

จังหวัดขอนแก่น 

รวม ๗  โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ - ๒๐๓,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
๔.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
และฝึกปฏิบัติแผน
เผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
ของ ศพด.                     
อบต.เพ็กใหญ ่

-เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการเกิด
อัคคีภัยและรู้จักวิธีป้องกันมิให้
เกิดอัคคีภัยได้ ซึ่งจะช่วยลด
การสญูเสยีที่อาจมีผลกระทบ
ต่อชีวิต ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อม 
-เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้แก่ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก ในศูนย ์           
ให้เกิดความรู้ความชำนาญ 
เกิดความตระหนักในความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัย 

๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่คร ู
ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก 
๒.ฝึกทักษะการป้องกัน
และการช่วยเหลือ                 
เมื่อเกิดภัย 
๓.ผูเ้ข้าร่วม คอื ครู ผู้ดูแล
เด็ก เด็ก เจา้หน้าท่ี  และ
ผู้บริหาร  จำนวน   
๑๐๐  คน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนครู ผู้ดูแล
เด็ก เด็ก เจา้หน้าท่ี  
และผูบ้ริหาร ที่เข้า
รับการอบรม 

-ครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการ
เกิดอัคคีภัยและรู้จักวิธี
ป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย
ได้ ซึ่งจะช่วยลดการ
สูญเสียที่อาจมี
ผลกระทบต่อชีวิต 
ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อม 
-ครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก 
ในศูนย์เกิดความรู้ความ
ชำนาญ เกิดความ
ตระหนักในความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย 
สามารถพึง่พาตนเองได้
อย่างปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒ โครงการอบรมให้

ความรู้การป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน          
อบต.เพ็กใหญ ่

-เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเกดิอัคคีภัยและ
รู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิดอัคคีภยั
ได้ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสยี         
ที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิต 
ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 
 
 

๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน  จำนวน              
๕๐  คน 
๒.ฝึกทักษะการป้องกัน
และการช่วยเหลือ                 
เมื่อเกิดภัย 
  

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนประชาชน 
ที่เข้ารับการอบรม 

-ประชาชนได้รบัความรู้
เกี่ยวกับการเกดิอัคคีภัย
และรูจ้ักวิธีป้องกันมิให้
เกิดอัคคีภัยได้ ซึ่งจะช่วย
ลดการสูญเสยีทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อชีวิต 
ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อม 
 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
จราจร  หมู่ท่ี ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อเฝ้าระวงัเหตุอันก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยตามทางร่วม
ทางแยก 
ภายในหมู่บ้าน 

กระจกโค้งจราจรพร้อมเสาขนาด
เส้นผ่า ศก. ๒๔ น้ิว ขนาดเสา  
๒ น้ิว สูง ๒.๕๐ ม. จำนวน ๔ 
จุด 

- - - ๑๘,๐๐๐ - -จำนวนกระจกโค้ง
จราจรที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๔ โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
จราจร  หมู่ท่ี ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อเฝ้าระวังเหตุอันก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยตามทางร่วม
ทางแยก 
ภายในหมู่บ้าน 

กระจกโค้งจราจรพร้อมเสาขนาด
เส้นผ่า ศก. ๒๔ น้ิว ขนาดเสา  
๒ น้ิว สูง ๒.๕๐ ม. จำนวน ๔ 
จุด 

- - - ๑๘,๐๐๐ - -จำนวนกระจกโค้ง
จราจรที่ติดต้ัง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๕ โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ท่ี  ๒ 
(แผนชุมชน  ม.๒) 
 

-เพื่อเฝ้าระวังเหตุอันก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย 
-เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบภัยท่ีเกิดขึ้นได้ 

จำนวน  ๓  จุด 
ภายในหมู่บ้าน 
 

- - - ๗๕,๐๐๐ - -จำนวนกล้องวงจรปิด
ท่ีติดตั้ง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๖ โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ท่ี  ๘ 
(แผนชุมชน  ม.๘) 
 

-เพื่อเฝ้าระวังเหตุอันก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย 
-เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบภัยท่ีเกิดขึ้นได้ 

จำนวน  ๘  จุด 
ภายในหมู่บ้าน 
 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - -จำนวนกล้องวงจรปิด
ท่ีติดตั้ง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๗ โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ท่ี ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อเฝ้าระวังเหตุอันก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย 
-เพื่อให้สามารถตดิตาม
ตรวจสอบภัยท่ีเกิดขึ้นได้ 
 

จำนวน ๓ จุด 
๑.ศาลาร่วมใจหลังเก่า 
๒.ท่ีทำการกองทุนหมู่บ้าน 
๓.มุมวัดไทยสถิย์                   
(ทางออกหนองดู่) 
 

- - - ๗๕,๐๐๐ - -จำนวนกล้องวงจรปิด
ท่ีติดตั้ง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ โครงการติดตั้งกล้อง

วงจรปิด  หมู่ที่ ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
 

-เพื่อเฝ้าระวังเหตุอัน
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 
-เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบภัยที่เกดิขึ้นได ้
 

จำนวน  ๑๑  จุด 
๑.คุ้มรุ่งนภา 
๒.หน้าโรงเรียนบ้านเพ็กใหญฯ่ 
๓.หน้า รพ.สต. 
๔.บ้านนายสมยศ  โคตรมณ ี
๕.บ้านนายสุธี  ภาษิต 
๖.สามแยกหน้าวดัประทมุวัน 
๗.สามแยกสวนนายสมบัติ 
บุตรวิชา 
๘.บ้านนางผิน  ประเสริฐ 
๙.บ้านนายแก้ว นายม 
๑๐.บา้นนายสนั่น 
ประโจทานัง 
๑๑.บา้นนายปิ่น  สีตะ 
 
 

- - - ๒๗๕,๐๐๐ - -จำนวนกล้องวงจร
ปิดที่ติดตั้ง 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙ โครงการป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุ            
ทางถนน 

-เพื่อเฝ้าระวังและป้องปราม
ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน                   
ในพื้นที่ 
-เพื่อรณรงค์ประชาสมัพันธ์
ในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งป ี

๑.จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน 
๒.การประชาสมัพันธ์ 
๓.การประชุม             
บูรณาการ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-ลดจำนวนผู้ทีม่ี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ 
-สามารถปลุกจิตสำนึก
ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงอันตรายจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

สน.ปลดั 

๑๐ โครงการฝึกอบรม               
ทบทวน อปพร. 

-เพื่อฝึกทบทวนการ
ปฏิบัติงานแก่ อปพร. ให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.จัดอบรมทบทวน  
อปพร. 
๒.จำนวน ๑๕๐ คน 
๓.จำนวน  ๓  วัน 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - -จำนวน อปพร.           
ทีเ่ข้ารับการ
ฝึกอบรม
ทบทวน 

-อปพร. ได้รับการ
ฝึกอบรมทบทวนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึน้ 

สน.ปลดั 

๑๑ โครงการฝึกอบรม               
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้          
พัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะ 
ให้มีความรูด้้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

๑.จัดอบรมประชาชน  
จำนวน  ๕๐  คน 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - -จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

-ผู้เข้าอบรมมีทักษะ
ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
-มีอัตรากำลัง  อปพร.
เพิ่มขึ้น 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒ โครงการป้องกัน 

และบรรเทา               
สาธารณภัย 
 
 

-เพื่อเสริมสรา้งการเรียนรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบ
ต่างๆ 
-เพื่อเสริมสรา้งการเรียนรู้วิธี
ป้องกันสาธารณภัยรปูแบบ
ต่างๆ ท่ีถูกต้อง 
-เพื่อเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอด
และสามารถช่วยเหลือบุคคล
อื่นเมื่อต้องประสบกับ 
สาธารณภัยได้อยา่งถูกต้อง
และถูกวิธี 
-เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของประชาชนในการ
ช่วยเหลือส่วนราชการใน
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

๑.จัดอบรมประชาชน 
๒.บรรยายและฝึกปฏิบตั ิ
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ ประชาชน  
อปพร. และเจา้หน้าท่ี  
จำนวน  ๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จำนวนประชาชน   
อปพร. และ
เจ้าหน้าท่ี 
ที่เข้ารับการอบรม 

-สามารถเป็นกำลังในการ
ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยรวมทั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย            
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และทั่วถงึ 
-มีกำลัง อปพร. พร้อม
เผชิญเหตุที่เกิดขึ้นได้
ทันท่วงที 
-มีระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ที่ถาวรยั่งยืน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓ โครงการอบรมเด็ก

นักเรียนต้นกล้า 
ต้านยาเสพติด 
 
 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนไดร้ับรู้
และรับทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพตดิ 
-เพื่อสร้างภูมคิุ้มกันแก่ 
เด็กนักเรยีนให้ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 
-เพื่อสร้างแกนนำเด็ก
นักเรียนต่อต้านยาเสพตดิ 
ในสถานศึกษา 
-เพื่อควบคุมการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติดลดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาโดยเป็นการรวม
พลังจากทุกภาคส่วนของ
สังคมให้มสี่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๑.จัดอบรมเด็กและ
เยาวชนในเขตตำบล 
เพก็ใหญ่  จำนวน   
๑๐๐  คน 
 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ -จำนวนเด็ก
นักเรียนที่เข้ารับ
การอบรม 

-เด็กนักเรียนไดร้ับรู้และ
รับทราบถงึปัญหาและ      
พิษภัยของยาเสพตดิ 
-สามารถสร้างภมูิคุ้มกันท่ี
เข้มแข็งให้แก่เด็กนักเรยีน 
ให้ห่างไกลยาเสพตดิ 
-มีแกนนำเด็กนักเรียน
ต่อต้านยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
-สามารถควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหา 
ยาเสพตดิลดการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิใน
สถานศึกษาโดยเป็นการ
รวมพลังจาก 
ทุกภาคส่วนของสังคมให้มี
ส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔ โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกัน

แก้ไขปัญหายาเสพติด

แก่เด็กนักเรยีนใน

โรงเรียนเขตพื้นท่ี            

ตำบลเพ็กใหญ ่

-เพื่อปลูกจติสำนึกให้เด็ก

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

และตระหนักถึงโทษ                    

พิษภัยของยาเสพตดิที่มีผล

ต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย              

และส่งผลกระทบต่อปญัหา

ของสังคมตลอดจนความ

มั่นคงของชาต ิ

๑.จัดอบรมเด็กนักเรยีน 
จำนวน  ๖  โรงเรยีน            
ในเขตตำบลเพ็กใหญ ่
จำนวน  ๑๐๐  คน 
 

๓๐,๐๐๐ - - - - -จำนวนเด็ก

นักเรียนท่ีเข้ารับ

การอบรม 

-เด็กนักเรียนมีจิตสำนึก            

มีความรู้ความเข้าใจ             

และตระหนักถึงโทษ                 

พิษภัยของยาเสพตดิ              

มากขึ้น 

สน.ปลดั 

๑๕ อุดหนุนคณะกรรม 
การหมู่บ้านตาม
โครงการจดัเวรยาม
รักษาความปลอดภัย            
ในชุมชน 
 

-เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
-เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

๑.อุดหนุนคณะกรรม 
การหมู่บ้าน  หมู่ที่   
๑ – ๑๑  
๒.อุดหนุน  จำนวน 
๑ ครั้ง  

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ - - - -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 
-ลดการก่อเหตุรา้ย 
และความไมส่งบ 

สน.ปลดั/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖ อุดหนุนท่ีทำการ

ปกครอง อ.พล   
ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิอำเภอพล 
(ศป.ปส. อ.พล)  
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ             
ในการบริหารจัดการ
ดำเนินการป้องกันและ     
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิทั้งระดับอำเภอ 
ตำบล หมู่บา้นและชุมชน 
-เพื่อรณรงคส์ร้างกระแส
สังคม ปลุกจติสำนึกให้
ประชาชนท่ัวไปเกิดพลัง
แผ่นดินและเข้าร่วมพลัง
แผ่นดินในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๑.อุดหนุนที่ทำการ
ปกครอง อ.พล              
จำนวน  ๑  ครั้ง 
๒.จัดกิจจกรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 
๓.จัดกิจกรรมการบำบดั
ฟื้นฟ ู
๔.จัดกิจกรรมการ 
เฝ้าระวังผู้ค้า 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - -จำนวนครั้ง 
ทีด่ำเนินการ 

-ประชาชนมากกว่าร้อยละ 
๙๐ มคีวามพึงพอใจ              
เกิดความเชื่อมั่น ตระหนัก
ปัญหายาเสพตดิและเข้า
ร่วมการต่อสู้กับปญัหา             
ยาเสพตดิของอำเภอพล 
-สถานศึกษา/สถาน
ประกอบการมีความ
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
มีแกนนำเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพตดิที่มีคณุภาพตาม
สัดส่วนจำนวนที่กำหนด 

สน.ปลดั/             
ที่ทำการ

ปกครอง อ.พล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗ อุดหนุนท่ีทำการ

ปกครอง จ.ขอนแก่น  
ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิจังหวัด
ขอนแก่น  (ศป.ปส.  
จ.ขอนแก่น) 
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น                    
ให้ทันต่อสถานการณ์                      
ยาเสพตดิปัจจุบันใน
ทุกมิต ิ

๑.อุดหนุนที่ทำการ
ปกครอง จ.ขอนแก่น  
จำนวน  ๑  ครั้ง 
๒.จัดกิจจกรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 
๓.จัดกิจกรรมการ
บำบัดฟื้นฟู 
๔.จัดกิจกรรมการ            
เฝ้าระวังผู้ค้า 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - -จำนวนครั้ง 
ที่ดำเนินการ 

-การดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของ 
ศอ.ปส.จ.ขก. และ
หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง            
ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่นเป็นไปอย่าง
เท่าทันต่อสถานการณ์
ยาเสพตดิปัจจุบันใน
ทุกมิต ิ
 

สน.ปลดั/             
ที่ทำการ
ปกครอง               

จ.ขอนแก่น 

รวม ๑๗  โครงการ - - ๕๖๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๘๗๑,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ - - - 
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๔.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ   อัคคีภัย              
อุทกภัย  วาตภัย 

-เพื่อช่วยเหลือ                            
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ 
อัคคีภัย  อุทกภัย                                  
วาตภัย 
 

๑.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน 
๒.กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เร่งด่วน สาธารณภัย 

๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -จำนวนพื้นที ่
ดำเนินการ 

-ประชาชน
ผู้ประสบภยั
ธรรมชาติ อัคคภีัย  
อุทกภัย  วาตภัย
ได้รับการช่วยเหลือ 
 

สน.ปลดั 

รวม ๑  โครงการ - - ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - 
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๔.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการค้ามนุษย ์
 

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการ 
ค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
และการคุ้มครอง           
สวัสดภิาพผูเ้สียหายจาก
การค้ามนุษย ์
-เพื่อสร้างเครือข่าย            
เฝ้าระวังและแกไ้ข
ปัญหาการคา้มนุษย์              
ในชุมชน 

๑.จัดอบรมประชาชน  
จำนวน  ๕๐  คน 

๓๐,๐๐๐ - - - - -จำนวนประชาชน
ที่เข้ารับการอบรม 

-ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการเฝ้า
ระวัง การดำเนินคดี  
และการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย ์
-มีเครือข่ายเฝ้าระวัง 
และแก้ไขปญัหาการค้า
มนุษย์ในชุมชน 

สน.ปลดั 

รวม ๑  โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ - - - - - - - 
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๔.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งการ์ดเรล 
หมู่ที่ ๕   
(แผนชุมชน ม.๕) 
 
 
 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ
ป้องกันอันตราย 
ตามข้างถนน 

บริเวณทางโค้งสระคูขาด 
ระยะทางยาว ๑๕๐ ม. 

 

- - ๕๒๕,๐๐๐ - - -จำนวนการ์ดเรล             
ที่ติดตั้ง 
 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม ๑  โครงการ - - - - ๕๒๕,๐๐๐ - - - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๘.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงระบบ 
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
 
 

-เพื่อเตรียมการรองรบัการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง 
-เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้          
ของ อบต. 
-เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล
ในด้านการคลังท้องถิ่น 
-เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ระบบท่ีแน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบไดส้ะดวกรวดเร็ว 
 

๑.การสำรวจภาคสนาม 
๒.จัดทำ  ผท.๑   ผท.๒  
ผท.๓ 
๓.การจดัทำแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
๔.นำข้อมูลบันทึกลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร ์
๕.ปรับปรุงและพัฒนา
ข้อมูลการจดัทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ -จำนวนระบบ
แผนที่ภาษ ี
ที่พัฒนาและ
ปรับปรุง 

-มีข้อมูลที่ดินและ    
สิ่งปลูกสร้างในเขต
ตำบลเพื่อรองรับ
ภาษี 
-มีรายได้เพิ่มขึ้น 
-มีข้อมูลทางด้าน
การคลังท้องถิ่น 
-มีระบบจดัเก็บภาษ ี
 

กองคลัง 

 
 



 

 

253 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานพนักงาน 
ส่วนตำบลและ                   
พนักงานจ้าง 
 
 

-เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจ
และทราบแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่องและให้เห็นถึง
ศักยภาพและสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองออกมา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.จัดอบรมพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงาน
จ้าง  จำนวน  ๒๘  คน 
 

- ๑๐,๐๐๐ - - - -จำนวนพนักงาน
ส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 
ที่เข้ารับการอบรม 

-พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างมี
ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างทีม่ี
การเปลีย่นแปลง 

สน.ปลดั 
 

๓ โครงการพัฒนาสถานท่ี
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  
(๕ ส.) 

-เพื่อสร้างบรรยากาศและ 
สิ่งแวดล้อมในสถานท่ีทำงาน
ให้ดีขึ้น 
-เพื่อให้บุคลากรมสี่วนร่วม
ในการปรับปรุงงานและ
สถานท่ีทำงาน 
-เพื่อให้สถานท่ีทำงาน
สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๑.บุคลากรทุกส่วนของ 
อบต.เพ็กใหญ่  ได้แก่          
สำนักปลดั กองคลัง 
กองช่าง กองการศึกษาฯ 
ร่วมมือกันดำเนิน
กิจกรรม   ๕ ส. (สะสาง 
สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ  สรา้งนิสัย) 

- - - - - -พนักงานส่วน
ตำบลและ
พนักงานจ้าง           
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานท่ี
ทำงานดีขึ้น 
-บุคลากรได้มสี่วนร่วม
ในการปรับปรุงงาน
และสถานท่ีทำงาน 
-สถานท่ีทำงานสะอาด
และเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 
 

สน.ปลดั 
 

รวม ๓  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - 
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๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ กิจกรรมส่งเสริม 
การเทิดทูนสถาบัน 
 
 

-เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

๑.จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเทิดทูนสถาบัน
สำคัญของชาต ิ
๒.ผูเ้ข้าร่วม คือ 
ประชาชน ๑๑ หมู่บ้าน
และเจา้หน้าท่ี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนครั้งที ่
ดำเนินการ 

-การจัดงานกิจกรรม                  
เป็นไปอย่างสมพระเกียรต ิ
-ประชาชนแสดงออก 
ถึงความจงรักภักด ี
 

สน.ปลดั 
 

๒ โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ  
อบต. 

-เพื่อจัดกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ     
ของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ  อบต. 

๑.จัดกิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 
๒.ผูเ้ข้าร่วม คือ 
ประชาชน ๑๑ หมู่บ้าน
และเจา้หน้าท่ี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนครั้งที ่
ดำเนินการ 

-ประชาชนมีความรักความ
สามัคค ี
-ประชาชนแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดี             
เป็นหนึ่งเดียวกัน 
 

สน.ปลดั 
 

๓ อุดหนุนที่ทำการ
ปกครอง อ.พลตาม
โครงการดำเนินงาน
รัฐพิธ ี

-เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัริย์
ตลอดไป   

๑.จัดงานเฉลิม               
พระเกียรติ                             
๒.จัดงานพิธีบำเพญ็กุศล 
๓.จัดงานพิธีทำ                    
บุญตักบาตร                             
๔.งานอ่ืนๆ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - -จำนวนครั้งที ่
ดำเนินการ 

-เป็นศูนย์รวมจติใจธำรงไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัริยต์ลอดไป   
 

สน.ปลดั/                  
ที่ทำการ
ปกครอง             
อ.พล 

 

รวม ๓  โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - 
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๕.๓  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมให้

ความรู้ด้านกฎหมาย

แก่คณะผู้บริหาร              

ส.อบต. และบุคลากร 

-เพื่อให้มีความรู้ดา้น

กฎหมายในการปฏิบัติงาน

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑.จัดอบรมให้ความรู้           

ด้านกฎหมาย                           

๒.ผูเ้ข้าร่วม  คือ คณะผู้บริหาร 

ส.อบต. และบุคลากร  จำนวน   

๕๔  คน 

๒๐,๐๐๐ - - - - -จำนวน                

คณะผู้บริหาร            

ส.อบต. และบุคลากร                 

ทีเ่ข้ารับการอบรม 

-ผู้คณะบริหาร                

ส.อบต.  และบุคลากร 

มีความรู้และสามารถ

ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น 

สน.ปลดั 
 

๒ โครงการอบรม              

ธรรมาภิบาลกับการ

บริหารงานท้องถิ่น 

-เพื่อให้มีความรู้เกีย่วกับ

หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพในปัจจุบัน 

๑.จัดอบรมให้ความรู้                      

ตามหลักธรรมาภิบาล                                           

๒.ผูเ้ข้าร่วม  คือ คณะผู้บริหาร 

ส.อบต. และบุคลากร   จำนวน             

๕๔  คน 

๒๐,๐๐๐ - - - - -จำนวน                

คณะผู้บริหาร            

ส.อบต. และบุคลากร                 

ที่เข้ารับการอบรม 

-คณะผูบ้ริหาร                  

ส.อบต. และบุคลากร 

มีความรู้และสามารถ

ปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน 

สน.ปลดั 

๓ โครงการอบรมให้
ความรู้บุคลากร             
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

-เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู้
เกี่ยวกับ  พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑.จัดอบรมให้ความรู้                  
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร 
๒.ผูเ้ข้าร่วม คือ คณะผู้บริหาร  
ส.อบต.  และบุคลากร  จำนวน  
๕๔ คน 

- - - - - -จำนวน                
คณะผู้บริหาร            
ส.อบต. และบุคลากร                 
ที่เข้ารับการอบรม 

-คณะผูบ้ริหาร                       
ส.อบต. และบุคลากร มี
ความรู้และสามารถปฏิบัติ
ได้ดียิ่งขึ้น                   
-มีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 

สน.ปลดั 
 

รวม ๓   โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ - - - - - - - 
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๕.๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม                
เพิ่มศักยภาพ 
การปฏิบัติงานของ 
คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง  
และศึกษาดูงาน 
 

-เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
และปรับเปลีย่น
แนวความคิดให้                
คณะผู้บริหาร สมาชิก  
อบต.  พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑.จัดอบรมคณะผู้บริหาร  
สมาชกิ  อบต.  พนักงาน
สว่นตำบลและ 
พนักงานจ้าง  
๒.ศึกษาดูงาน  
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ                
คณะผู้บริหาร  
สมาชิก  อบต.  พนักงาน
สว่นตำบล  และ 
พนักงานจ้าง  
จำนวน  ๖๐ คน 
๔.จัดอบรมและ                
ศึกษาดูงาน 
จำนวน ๔ วัน 
 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ -จำนวน 
คณะผู้บริหาร  
สมาชิก  อบต.  
พนักงานส่วน
ตำบลและ
พนักงานจ้าง   
ทีข่้ารับการอบรม 

-คณะผูบ้ริหาร  
สมาชิก  อบต.  
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง   
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม             
มากขึ้น 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชน  
และการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล 

-เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้

และสามารถจัดทำแผน

ชุมชนพึ่งตนเองได้                  

-เพื่อใหเ้กิดภาคีเครือข่าย

การทำงานแบบบูรณาการ

ระหว่างชุมชนและ

หนว่ยงาน                                                

-เพื่อนำข้อมูลมาจดัทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น             

๑.จัดเวทีประชาคม

ระดับหมู่บ้าน   ๑๑  

หมู่บ้าน   จำนวน                        

๑๑  ครั้ง                  

๒.จัดเวทีประชาคม

ระดับตำบล  ๑  ครั้ง        

 

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
-จำนวนหมู่บ้าน           
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

-ประชาชนมีความรู้และ

มีสว่นร่วมในการจัดทำ

แผนชุมชนสามารถ

จัดทำแผนชุมชน

พึ่งตนเองได้                     

-เกิดภาคีเครือข่ายการ

ทำงานแบบบูรณาการ

ระหว่างชุมชนและ

หน่วยงาน                               

-แผนพัฒนาท้องถิ่นตรง

ตามความต้องการของ

ประชาชน 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู ้
ด้านกฎหมายเกีย่วกับ
ชีวิตประจำวันของ
ประชาชน 

๑.จัดอบรมประชาชน 
จำนวน  ๕๐  คน 
๒.กิจกรรมสัมพันธ์ 
 

๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ - - - -จำนวนประชาชน 
ที่เข้ารับการอบรม 

-ประชาชนมีความรูม้ี
ความเข้าใจและ 
สามารถปฏิบัตติน
ถูกต้องตามกฎหมาย
กำหนด 

สน.ปลดั 
 

๔ โครงการสร้างความ
ผูกพันภายในหน่วยงาน 
 

-เพื่อให้มีการบูรณาการสร้าง

ความผูกพันร่วมมอืภายใน

หน่วยงาน                                    

-เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ    

ตามภารกจิที่ได้รับ

มอบหมาย                             

-เพื่อให้งานบริการมีความ

สะดวกรวดเร็วถกูต้อง เกิด

ความพึงพอใจกับผู้รับบริการ                             

-เพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากร

เสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑.จัดกิจกรรมรับประทาน 
อาหารกลางวันร่วมกัน
ภายในหน่วยงาน 
๒.จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ภายในหน่วยงาน 
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ  
คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 
จำนวน  ๕๔  คน 

- - - - - -จำนวนคณะ
ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง            
ที่เข้าร่วมโครงการ 

-สร้างความผูกพัน

ภายในหนว่ยงาน                                    

-มีช่องทางให้บุคลากร

เสนอแนะ/ปัญหา/

อุปสรรค/แนวทางการ

แก้ไขปัญหา                       

-งานบริการมี

ประสิทธิภาพ                     

-การปฏิบัติงานบรรลุ

ตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย 

สน.ปลดั 
 

รวม ๔   โครงการ - - ๓๐๔,๐๐๐ ๒๗๔,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - 
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๕.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมคณุธรรม  
จริยธรรมคณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง 
 

-เพื่อส่งเสรมิให้คณะผู้บริหาร  
พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง 
ทุกระดับมีกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพิ่มสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการไทย
โดยยดึหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางเพื่อ
ประโยชนส์ุขของประชาชน 
 

๑.จัดอบรมคณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง 
จำนวน  ๓๐  คน 
 

- - - - - -จำนวนคณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง 
ที่เข้ารับการอบรม 

-คณะผูบ้ริหาร 
พนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง 
สามารถนำหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความรู้ 
และประสบการณ์ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถเป็นผู้นำด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในองค์กรได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 

สน.ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการยกย่อง                                
ผู้มีคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัตริาชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 

-เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบัตริาชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 
-เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ 
-เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
พนักงาน 
 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ ์
๒.ประกาศรายชื่อผู้ที่ไดร้ับ
การคัดเลือก 
๓.มอบประกาศเกยีรตคิุณ 
๔.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 

- - - - - -จำนวนผู้ที่ไดร้ับการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ ์

-พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับ
การเชิดชูเกียรต ิ
-พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติ
ราชการเพิ่มมากขึ้น 

สน.ปลดั 
 

รวม ๒  โครงการ - - - - - - - - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ๗.การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง 
   และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
๖.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
สู่อาเซียน 

-เพื่อให้เด็ก  เยาวชน 
และประชาชน ได้รับ
ความรู้  ไดฝ้ึกทักษะดา้น
การสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศ 
-เพื่อเตรียมความพร้อม 
สู่ AEC 
 

๑.จัดอบรมเด็ก เยาวชน  
และประชาชน จำนวน 
๕๐ คน 
 

- - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -จำนวนเด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ีเข้ารับ
การอบรม 

-เด็ก เยาวชน  และ 
ประชาชน ได้รบั
ความรู้  ไดฝ้ึกทักษะ
ด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
-สามารถติดต่อสื่อสาร
กันได้อย่างมีความ
เข้าใจ 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสำหรับเด็ก    
และเยาวชน 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ได้รับความรู้  ได้ฝึกทักษะ
ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

๑.จัดอบรมเด็ก เยาวชน 
จำนวน  ๕๐  คน 
 
 

- - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -จำนวนเด็กและเยาวชน
ทีเ่ข้ารับการอบรม 

-เด็กและเยาวชน 
ได้รับความรู้  ได้ฝึก
ทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษา 

รวม ๒   โครงกร - - - - - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - - - 
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๖.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมและ
พัฒนาคุณภาพสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชน       
สู่อาเซียน 
 
 

-เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มมีความรู้
และผลิตมีสินคา้ที่ได้
มาตรฐาน  สามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก 

๑.จัดอบรมพัฒนา
คุณภาพสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
๒.สมาชิกกลุ่มต่างๆ 
จำนวน ๕ กลุ่มๆละ ๑๐ 
คน  รวม ๕๐ คน 
๓.สาธติการพัฒนา
คุณภาพสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
๔.ผูเ้ข้าร่วม คือ           
สมาชิกกลุ่ม 
 

- - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

-สมาชิกกลุ่มมีความรู้และ
สามารถผลิตสินค้าทีม่ี
คุณภาพ  มีมาตรฐาน   
แข่งขันได้ 
 
 

สน.ปลดั 

รวม ๑  โครงการ - - - - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑.การพัฒนาเมืองและชุมชน  ๒.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
๑.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. ภายใน 
โนนแท่นพระ  
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

บริเวณโนนแท่นพระ 
ขนาดกว้าง  ๔  ม. 
ระยะทางยาวรวม  
๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๕  ม. 

- - - ๑,๗๖๘,๐๐๐ - -จำนวนถนน 
คสล.ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนที่สามารถใหป้ระชาชน
ใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวกในการ          
มาพักผ่อนหย่อนใจ            
ใช้ประกอบกจิกรรม           
ของส่วนรวม 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ฝายห้วยเอก 
หมู่ที่ ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 

-เพื่อใหม้ีสวนสาธารณะ
เป็นสถานท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจ  และออก 
กำลังกาย 

ขนาดกว้าง ๑๐ ม. ยาว  
๓๐ ม.  ถนนท้ังสองฝั่ง
ของลำห้วย 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - -จำนวนพื้นที่
ดำเนินการ 

-มสีถานท่ีในการพักผ่อน
หย่อนใจและออก            
กำลังกาย 

กองช่าง 

รวม ๒  โครงการ - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๗๖๘,๐๐๐ - - - - 

แบบ  ผ.๐๒/๑ 
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๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการก่อสร้าง 

ถนนลาดยาง                 
หมู่ที ่ ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)                           

-เพื่อใหป้ระชาชน           
ใช้สัญจรไป-มา              
ได้สะดวก 

สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 
๒๒๓๓  ข้างโรงเรียนด้านทิศ
ตะวันออก  ไปถึงทางแยก          
สระบัวรีสอร์ท   ขนาดกว้าง   
๖ ม. ยาว ๕๒๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- - - ๘๘๐,๐๐๐ - -จำนวนถนน     
ลาดยางที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.               
หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)                           

-เพื่อให้ประชาชน             
ใช้สัญจรไป-มา                 
ได้สะดวก 

สายจากบ้านยานาง  ไปถึง          
บ้านหนองดู่  ตำบลลอมคอม 
ขนาดกว้าง  ๖  ม. ยาว ๑๔๙ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพืน้ท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๘๙๔ ตร.ม. 

- ๔๙๔,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน 
คสล.ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 
 

กองช่าง/
อบจ. 

๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง              
หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)                         

-เพื่อให้ประชาชน              
ใช้สัญจรไป-มา                
ได้สะดวก 

สายจากบ้านยานาง   ไปถึง              
บ้านหนองดู่  ตำบลลอมคอม 
ขนาดกว้าง  ๕ ม. ยาว ๕๙๐ ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๐๔  ม. 
 

 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - -จำนวน
ถนนลาดยาง 
ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 



 

 

265 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้าง          

ถนนพาราแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมู่ที่ ๒ 

(แผนชุมชน  ม.๒) 

เพื่อให้ประชาชน          

ใช้สัญจรไป-มา             

ได้สะดวก 

สายจากบ้านยานาง   ไปถึงตำบล

ลอมคอม   ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์

ติกคอนกรีตพื้นทางดินซเีมนต์

ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางพารา        

(Nr-Preblend) ขนาดกว้าง  ๕.๕ ม. 

ยาว  ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรอืมี

พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า  ๓,๓๐๐ ตร.ม.  

- ๒,๑๖๗,๐๐๐ - - - -จำนวนถนนพารา

แอสฟัลตต์ิกทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้าง          

ถนน คสล. หมู่ที่ ๒

(แผนชุมชน  ม.๒) 

เพื่อให้ประชาชน          

ใช้สัญจรไป-มา             

ได้สะดวก 

สายจากบ้านยานาง   ไปถึงบ้าน

หนองดู่  ตำบลลอมคอม   ขนาด

กว้าง  ๖ ม. ยาว  ๑๖๐ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. 

- ๔๘๐,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล.              

ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๖ โครงการซ่อมแซม

ถนน คสล. หมู่ที่ ๓  

(แผนชุมชน  ม.๓) 

เพื่อให้ประชาชน          

ใช้สัญจรไป-มา             

ได้สะดวก 

สายกลางบ้าน  โดยวิธีเสริมผิวพารา

แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต  ขนาดกว้าง

เฉลี่ย  ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  

๐.๐๕  ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  

๑,๕๐๐ ตร.ม. 

- ๖๘๔,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล.              

ที่ซอ่มแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง/
กรมฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้าง           

ถนน คสล. หมู่ที่ ๕  

(แผนชุมชน  ม.๕) 

เพือ่ให้ประชาชน          

ใช้สัญจรไป-มา             

ได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   ๓.๕๐ 

ม. ยาว  ๙๓๕ ม. หนา๐.๑๕  

ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่

น้อยกว่า  ๓,๒๗๒.๕๐ ตร.ม. 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

- ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล.              

ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้าง          

ถนนพาราแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมู่ที่ ๕  

(แผนชุมชน  ม.๕) 

เพื่อให้ประชาชน          

ใช้สัญจรไป-มา             

ได้สะดวก 

สายคนัดินฝายห้วยเอก                 

ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีตพ้ืนทางดินซีเมนต์

ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา  

(Nr-Preblend) ขนาดกว้าง  ๖ 

ม. ยาว ๑,๖๒๐ ม. หนา ๐.๐๔ 

ม.  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 

๔,๘๖๐ ตร.ม.  

- ๓,๑๑๕,๐๐๐ - - - -จำนวนถนนพารา

แอสฟัลตต์ิกทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)  

-เพื่อให้ประชาชน         
ใช้สัญจรไป-มา                
ได้สะดวก 

สายจากบ้านโคกกลาง ไปทาง       
บ้านทุ่งแค  ขนาดกว้าง  ๕ ม. 
ยาว  ๑๘๒ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  ๙๑๐  ตร.ม. 

- ๔๙๖,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล.              

ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง/
อบจ. 



 

 

267 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.   หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)  

-เพื่อให้ประชาชน         
ใช้สัญจรไป-มา                
ได้สะดวก 

สายจากบ้านโคกกลาง   ไปถึง           
บ้านทุ่งแค  ขนาดกว้าง  ๕ ม. 
ยาว ๓,๗๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๑๐,๒๕๗,๕๐๐ - -จำนวนถนน คสล.              

ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง                   
หมู่ที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)  

-เพื่อให้ประชาชน         
ใช้สัญจรไป-มา                
ได้สะดวก 

สายจากบ้านโคกกลาง 
ไปถึงตำบลลอมคอม 
ขนาดกว้าง  ๖  ม.  ยาว 
๑,๕๐๐ ม.  หนา  ๐.๐๔ ม. 

- - - ๒๕,๘๕๐,๐๐๐ - -จำนวนถนนลาดยาง              

ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้าง          

ถนนพาราแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมู่ที่ ๗  

(แผนชุมชน  ม.๗) 

เพื่อให้ประชาชน          

ใช้สัญจรไป-มา             

ได้สะดวก 

สายจากบ้านโคกกลาง ไปถึง

ตำบลลอมคอม ถนนผิวจราจร

แอสฟัลตต์ิก คอนกรีตพื้นทาง

ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางพารา  (Nr-reblend) 

ขนาดกวา้ง  ๖ ม. ยาว  

๑,๔๔๐ ม. หนา  ๐.๐๔ ม.  

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

๘,๖๔๐ ตร.ม.  

- ๕,๖๕๙,๐๐๐ - - - -จำนวนถนนพารา

แอสฟัลตต์ิกทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓ โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล.           
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)  

-เพื่อให้ประชาชน         
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 

สายจากบ้านทุ่งแคไปถึง 
บ้านโคกกลาง  ขนาดกว้าง 
๔ ม. ยาว  ๑๒๘  ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. 

- ๒๖๗,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล.              

ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง/
กรมฯ 

๑๔ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.            
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)  

-เพื่อให้ประชาชน         
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 

สายจากบ้านทุ่งแคไปถึง 
บ้านโคกกลาง  ขนาดกว้าง 
๕ ม. ยาว  ๓,๖๐๒ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. 

 

- - - ๙,๙๙๐,๕๐๐ - -จำนวนถนน คสล.              

ที่ก่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง                
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)  

-เพื่อให้ประชาชน         
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 

สายจากบ้านทุ่งแคไปถึง 
บ้านโคกกลาง  ขนาดกว้าง   
๕ ม. ยาว ๓,๒๓๐ ม. หนา
เฉลี่ย  ๐.๐๔ ม. 

- - - ๓,๒๐๐,๐๐๐ - -จำนวนถนนลาดยาง              

ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖ โครงการก่อสร้าง          

ถนนพาราแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมู่ที่ ๙           

(แผนชุมชน  ม.๙) 

เพื่อให้ประชาชน          

ใช้สัญจรไป-มา             

ได้สะดวก 

สายจากบ้านทุ่งแค  ไปถึงบ้าน       

โคกกลางถนนผิวจราจรแอสฟัลตต์ิก 

คอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรงุ

คุณภาพด้วยยางพารา  (Nr-

reblend) ขนาดกว้าง  ๖ ม. ยาว  

๒,๑๕๐ ม. หนา  ๐.๐๔ ม.  หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๒,๙๐๐ ตร.ม.  

- ๘,๓๗๓,๐๐๐ - - - -จำนวนถนนพารา

แอสฟัลตต์ิกทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้าง          

ถนนพาราแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมู่ที่ ๙           

(แผนชุมชน  ม.๙) 

เพื่อให้ประชาชน          

ใช้สัญจรไป-มา             

ได้สะดวก 

สายจากบ้านทุ่งแค  ไปถึงบ้าน       

โนนแต้  ถนนผิวจราจรแอสฟลัตต์กิ 

คอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรงุ

คุณภาพด้วยยางพารา  (Nr-

reblend) ขนาดกว้าง  ๖ ม. ยาว  

๒,๑๕๐ ม. หนา  ๐.๐๔ ม.  หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกวา่  ๑๒,๙๐๐ ตร.ม.  

- ๘,๓๗๓,๐๐๐ - - - -จำนวนถนนพารา

แอสฟัลตต์ิกทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง                
หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙) 

-เพื่อให้ประชาชน         
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 

สายจากบ้านทุ่งแคไปถึง 
บ้านโนนแต้  ขนาดกว้าง              
๕  ม.  ยาว  ๔,๖๓๐ ม.              
หนาเฉลี่ย  ๐.๐๔ ม. 

- - - ๔,๖๐๐,๐๐๐ - -จำนวนถนนลาดยาง              

ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้าง 
ถนน  คสล.                     
หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑๑) 

-เพื่อใหป้ระชาชน         
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 

สายจากถึงทางหลวงหมายเลข 

๒๒๓๓  ไปถึงนานายมนตรี                        

ศรีอัครวิเนต  ขนาดกว้าง            

๕  ม. ยาว  ๔๑๒  ม. หนา  ๐.๑๕ 

ม. 

- ๖๙๐,๐๐๐ - - - -จำนวนถนน คสล.              

ทีก่่อสร้าง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง/
อำเภอพล 

๒๐ โครงการปรับปรุง 
ถนน คสล.                      
หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน  ม.๑๑) 

-เพื่อให้ประชาชน         
ใช้สัญจรไป-มา                  
ได้สะดวก 

สายแยกบา้นนายสุรพล           

จันทร์สม  ไปถึงแยกรีสอร์ทจิรัญญา                                        

-โดยวิธีแอลฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด

กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๔๐ ม. หนา

เฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไม่น้อยกวา่ ๔,๒๐๐  ตร.ม. พร้อม

ติดต้ังป้ายโครงการ (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที ่อบต. กำหนด) 

- - - ๑๐,๐๙๔,๐๐๐ - -จำนวนถนน คสล.              

ทีป่รับปรุง 

-มีถนนท่ีสามารถให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑ โครงการก่อสร้าง 

ระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 
 

-เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ำ 
ที่สะอาดสำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
 

บริเวณฐานบั้งไฟ   
ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่  
ขนาด  ๑๐ ลบ.ม. ต่อ
ช่ัวโมง 

 

- - ๓,๒๐๐,๐๐๐ - - -จำนวนระบบ
ประปาหมู่บ้าน             
ที่ก่อสร้าง 

-ประชาชนมีน้ำที่
สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้าง 
ระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ 
ที่สะอาดสำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
 

บริเวณสระวัดป่าสุริยา
เย็น   ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
เล็ก   ขนาด  ๕  ลบ.
ม. ต่อช่ัวโมง 

 

- - - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - -จำนวนระบบ
ประปาหมู่บ้าน             
ที่ก่อสร้าง 

-ประชาชนมีน้ำที่
สะอาดสำหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม   ๒๒  โครงการ - - - ๓๒,๔๙๘,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๖๘,๒๗๒,๐๐๐ - - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสูบน้ำ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ประปาหมู่บา้น   
(บ่อน้ำผิวดิน)  

-เพื่อขยายผลเพิ่มจำนวน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ในชุมชน เพื่อให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและปัญหาของ
ชุมชนภายใต้แผนพลังงาน
ระดับชุมชน 
-เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาวกิฤตภยัแล้งของ
ประชาชนและประปา
หมู่บ้าน 
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 

๑.งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทติย์   
๔,๘๐๐ วัตต ์
๒.เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ๖ 
ลบ.ม./ชั่วโมง 
๓.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์
๔.งานโครงสร้างรั้วเหล็ก 
๕.ป้ายโครงการ 
๖.ค่าดำเนินงาน 
เป้าหมาย ๗ หมู่บ้าน คือ                 ม.๑  
บ้านสระบัว จำนวน  ๒  ชุด 
ม.๒ บ้านยานาง จำนวน  ๒  ชุด 
ม.๔ บ้านโคกส ีจำนวน  ๑  ชุด 
ม.๕ บ้านเพ็กใหญ ่จำนวน  ๑  ชุด 
ม.๘ บ้านโนนหอม จำนวน  ๒  ชุด 
ม.๙ บ้านทุ่งแค จำนวน  ๒  ชุด 
ม.๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา  
จำนวน  ๒  ชุด 

- - - ๕,๓๗๐,๐๐๐ - -จำนวนระบบ 
สูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ประปา
หมู่บ้าน    

-มีการขยายผลเพิ่ม
จำนวนเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน              
ในชุมชน เพื่อให้
สอดคล้องกับศักยภาพ
และปัญหาของชุมชน
ภายใต้แผนพลังงาน
ระดับชุมชน 
-มีการเพิ่มการใช้ระบบ
สูบน้ำ                   
พลังงานแสงอาทิตย์ ใน
การผลิตน้ำประปา
ชุมชน 

กองช่าง 

รวม ๑  โครงการ - - - - - ๕,๓๗๐,๐๐๐ - - - - 
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๓.๒  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑ โครงการขุดลอก 

ลำห้วยทางควาย                
หมู่ที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพือ่การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

บริเวณนานางเกษร   ประเสริฐ  
ขนาดกว้าง  ๑๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 
ลึกเฉลีย่  ๓  ม. 

- - - ๒๒๐,๐๐๐ - -จำนวนลำห้วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พืน้ท่ีลำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอกสระเย็น  
หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง  ๖๐ ม. ยาว  ๒๐๐ ม. 
ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ  ๒  ม. 

- - - ๑,๐๕๐,๐๐๐ - -จำนวนสระน้ำ 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอก 
ลำห้วยสีดอ  หมู่ที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อให้มีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร 

สายจากนานายจ่อย เตชะแก้ว  
ไปถึงนานายบุญถม  ทุมเที่ยง  
ขนาดกว้าง ๑๒ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.  
ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ  ๒  ม. 

- - - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - -จำนวนลำห้วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พื้นที่ลำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดลอกลำห้วย 
ขุมปูน  หมู่ที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓) 
 

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง  ๑๒  ม.  ยาว  
๒,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจาก             
พื้นเดิม ๒ ม. 
 

 

- - - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - -จำนวนลำห้วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พืน้ท่ีลำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอกสระวัด
ป่าสามัคคี  หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔) 
 

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง  ๑๐ ม. ยาว             
๘๕ ม.  ลึกเฉลีย่  ๒ ม. 
 

 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - -จำนวนสระน้ำ 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖ โครงการขุดลอกสระแก  
หมู่ที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔) 
 

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง  ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. 
ลึกเฉลีย่  ๒ ม. 
 

 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - -จำนวนสระน้ำ 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม คสล.                
ลำห้วยสีดอ  หมู่ที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 
 

-เพื่อให้มีแหล่งกกัเก็บน้ำ 
เพื่อการเกษตร 

บริเวณนานายประมวล                
พรมสดีา  ขนาดกว้าง  ๔  ม.
ชนิด  ๔  ช่อง    

 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - -จำนวนท่อเหลี่ยม 
คสล.ที่ก่อสร้าง 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พื้นที่ลำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘ โครงการขุดลอก          

สระใหม่  หมู่ที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 
 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง  ๒๐ ม.                     
ยาว ๔๘  ม.  ลึกเฉลีย่จาก            
พืน้เดิม  ๒  ม. 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - -จำนวนสระน้ำ 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอก 
หนองผักท่อ  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง ๙๐ ม.                
ยาว  ๒๑๐ ม. ลึกเฉลี่ยจาก
พื้นเดิม ๒ ม.  

 

- - - ๑,๕๔๕,๐๐๐ - -จำนวนสระน้ำ 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอกลำห้วย
อุปฮาดถึงหนองผักท่อ   
หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง ๑๕ ม.                  
ยาว ๔๗๐ ม.  ลึก ๓ ม. 

- - - ๔๘๐,๐๐๐ - -จำนวนลำห้วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พื้นที่ลำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๑ โครงการก่อสร้าง 

ท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วย
หลักด่าน  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการเกษตร 

บริเวณนานายพานิช                    
พลกระจาย  ขนาดกว้าง   
๑.๘ x ๑.๘ ม. ชนิด  ๔  
ช่อง  ยาว  ๔ ม.               

 

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - -จำนวนท่อเหลี่ยม 
คสล.ที่ก่อสร้าง 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พื้นที่ลำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม คสล.                    
ทุง่พึงพืด  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการเกษตร 

บริเวณนานายเพ็ชร                   
ควรแสวง  ขนาดกว้าง   
๑.๘ x ๑.๘ ม. ชนิด  ๔  
ช่อง  ยาว  ๔ ม.               

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - -จำนวนท่อเหลี่ยม 
คสล.ที่ก่อสร้าง 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พืน้ท่ีลำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดลอก 
หนองช้างตาย  หมู่ที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ 
 
 

ขนาดกว้าง  พื้นที่ ๒ ไร่ 
ลึก ๕ ม. 

- - - - ๒๘๐,๐๐๐ -จำนวนสระน้ำ 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พื้นที่ลำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๔ โครงการขุดลอก 

ทุ่งพึงพืด  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙) 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง  ๔๕ ม.  ยาว
๔๕๐ ม. ลึก  ๑๕๐  ม. 

- ๗๑๐,๐๐๐ - - - -จำนวนพื้นที ่
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พื้นที่ลำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง/
อำเภอพล 

๑๕ โครงการขุดลอก 
ทุ่งพึงพืด  หมู่ที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙) 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง ๑๒๐ ม.  ยาว
๑,๑๘๐ ม. ลึกเฉลี่ยจาก
พื้นเดิม ๒ ม. 

- - - ๑๗,๓๓๖,๐๐๐ - -จำนวนพื้นที ่
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พื้นทีล่ำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 

๑๖ โครงการขุดลอก 
หนองโก  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง  ๒๕ ม. ยาว  
๒๒๕ ม. ลึกเฉลีย่จาก          
พื้นเดิม ๒.๕ ม. 
 

- - - ๕๗๔,๐๐๐ - -จำนวนสระน้ำ 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๗ โครงการขุดลอก 
หนองแก  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

บริเวณโนนแท่นพระ 
ขนาดกว้าง  ๔๕ ม.  ยาว  
๑๐๕ ม. ลึกเฉลีย่จาก           
พื้นเดิม ๒ ม. 

- - - ๓๘๖,๐๐๐ - -จำนวนสระน้ำ 
ทีขุ่ดลอก 

-ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการจ้างเหมา 
วางท่อระบายน้ำ 
พร้อมบ่อพัก  หมู่ที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให้มีท่อระบายน้ำ                
ส่งน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำ                    
สาธารณะของหมู่บ้าน 

สายจากหนองโกไปถึง         
สระเย็น  ระยะทางยาว  
๓๕๔ ม. บ่อพัก ๓๓ บ่อ 

- - - ๗๖๐,๐๐๐ - -จำนวนพ้ืนท่ี        
ดำเนินการ 

-ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๙ โครงการขุดลอก 
สระวดัป่าสรุิยาเย็น   
หมู่ที ่ ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง ๖๐ ม.  ยาว 
๙๕  ม. ลึกเฉลีย่จาก              
พื้นเดิม  ๒ ม.  

- - - ๔๖๐,๐๐๐ - -จำนวนสระน้ำ 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๐ โครงการขุดลอกลำห้วย
วังเวินตอนบน                             
หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง ๑๒ ม.  ยาว  
๑,๒๗๐  ม. ลึกเฉลี่ย
จากพ้ืนเดิม  ๒  ม.  

- - - ๗๐๐,๐๐๐ - -จำนวนลำห้วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พื้นที่ลำห้วยมีแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม คสล.  
ลำห้วยขุมปูนตอนล่าง 
หมู่ที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร 

บริเวณนานายประมวล  
พรมสดีา  ขนาดกว้าง   
๑.๘ x ๑.๘ ม. ชนิด  ๔  
ช่อง  ยาว  ๔ ม.    

- - - ๓๖๐,๐๐๐ - -จำนวนท่อเหลี่ยม 
คสล. ที่ก่อสร้าง 
 

-เกษตรกรที่อยู่ใน
พื้นที่ลำห้วยมีแหล่ง 
กักเกบ็น้ำเพื่อ 
ทำการเกษตร  

กองช่าง 

รวม   ๒๑  โครงการ - - - ๗๑๐,๐๐๐ - ๒๙,๔๒๑,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล       แบบท่ี  
๒  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  น้ิว)  จำนวน  ๑  
เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน                                             

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  ๔ แกน

หลัก (๔ core)  จำนวน ๑ หน่วย                      มี

หน่วยความจำแบบ  Cache  Memory  ขนาด             

ไม่น้อยกว่า   ๘  MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz หรือดีกว่า  จำนวน  ๑  

หน่วย                                                            

-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือดีกว่า  ดังน้ี                                                     

๑)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่

มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า           ๒ GB หรือ       

๓๐,๐๐๐ - - - - สน.ปลดั 

 

แบบ  ผ.๐๓ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    ๒)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics  
Processing  Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  หรือ                                                                           
๓)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๒  GB                                                                       
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  ๘ GB                                
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ ๒ TB หรือ     
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย                                          
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน  ๑ หน่วย                                                             
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T            
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง                            
(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครภุัณฑป์ัจจุบันของ           
สำนักงบประมาณ) 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา             

และเผยแพร ่

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ  จำนวน  ๑  ซุ้ม  ประกอบด้วย                 

-ซุ้มไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง ๓๓๐ ซม. สูง ๓๗๐ ซม.  

-พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง                                             

-ไฟเบอร์กลาส                                                                  

-ครุฑ ไฟเบอร์กลาส                                                                       

-ภาพพระบรมฉายาลักษณ์  พิมพ์ไวนิล                                         

-ป้ายทรงพระเจริญ                                                                        

-ไฟเบอร์กลาส                                                                     

-ป้ายช่ือ                                                                                 

-ยึดด้วยโครงเหล็ก                                                                                  

-พร้อมติดตั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - สน.ปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา             

และเผยแพร ่

ซุ้มในหลวงเฉลิมพระเกียรติ   จำนวน  ๑  ชุด  

ประกอบด้วย                                                                   

-ซุ้มในหลวงเฉลมิพระเกียรติ  ขนาดใหญ่                          

กรอบซุ้มขนาด  ๒๒๐ x ๔๐๐ ซ.ม.                                     

-ฐานขนาด  ๓๕๐ x ๑๔๐ ซ.ม.                                          

-พานพุ่ม  ๑๐๐  ซ.ม.                                                

-ภาพพระบรมฉายาลักษณ์    พิมพ์ไวนิลขนาด                    

๑๒๐ x ๒๔๐ ซ.ม.                                                       

-ครุฑไฟเบอร์กลาส  สูง  ๖๐ ซ.ม.                                    

-ป้ายทรงพระเจริญ ๖๐ x ๒๐๐  ซ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - สน.ปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  ๒ บาน (มอก.)                         

มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ  ๓ ช้ิน คุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  จำนวน  ๒  ตู ้

  

๑๑,๐๐๐ - - - -  สน.ปลดั 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  ๒ บาน (มอก.)                

มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ  ๓ ช้ิน คุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม   จำนวน  ๕  ตู ้

 

๒๗,๕๐๐ - - - -  กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

284 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core)  
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า            
๓.๕ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย 
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ
ดกีว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ     
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 
๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  ๓ ช่อง 
 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ - - - สน.ปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    -มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า  
-มี Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑                   
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙ น้ิว  จำนวน ๑ หน่วย 
(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครภุัณฑป์ัจจุบันของ           
สำนักงบประมาณ) 
 

      

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า                  

และวิทย ุ

ไมโครโฟนไร้สาย  จำนวน  ๑  ชุด   ประกอบด้วย            

-ไมโครโฟนไร้สาย  ๒ ตัว                                                  

-ไมโครโฟนทำงานด้วยแบตเตอรี่  ขนาด AA                     

-มี Slot ชาร์จแบตเตอรี่แบบ  USB  ๒ ช่อง                     

-ปรับระดับเสยีงไมโครโฟนได้                                                    

-ระยะส่งสัญญาณ  ไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. 

- ๔,๖๐๐ - - - สน.ปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า                   

และวิทย ุ

 ขาตั้งไมโครโฟนแบบยืน  จำนวน  ๒  ตัว                       

-ขนาดรัศมี ไม่น้อยกว่า  ๕  ซม.                                                 

-ปรับสูงต่ำได้ ไม่น้อยกว่า  ๘๔  ซม.                                       

-ไม่รวมคอจับไมโครโฟน 

- ๒,๐๐๐ - - - สน.ปลดั 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า                  

และวิทย ุ

ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ   จำนวน  ๑  ตัว                           

-ขนาดรัศมี ไม่น้อยกว่า  ๕  ซม.                                      

-ปรับสูงต่ำได้ ไม่น้อยกว่า  ๒๐  ซม.                                        

-ไม่รวมคอจับไมโครโฟน 

- ๗๐๐ - - - สน.ปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล               
จำนวน  ๒  เครื่อง 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไม่น้อยกวา่ ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน                ๑ 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง            หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
นอ้ยกว่า ๓.๐ GHz และมีหนว่ยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า  ๘  แกน  หรือ                                
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า ๓ MB ต้องมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง                                              
-มีหน่วยความจำหลกั (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกวา่  ๘  GB  
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจ ุไม่น้อย
กว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 
 

- ๔๒,๐๐๐ - - - สน.ปลดั 

 

 
273 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    -มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียด 
ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด               
ไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตัง้ภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External)  จำนวน              
๑  หน่วย                                                                       
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T                         
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  ๒.๐                      
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน                
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑
b, g, n, ac)  และ Bluetooth 
(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครภุัณฑป์ัจจุบันของ              
สำนักงบประมาณ) 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล       
แบบท่ี ๒  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)  
จำนวน  ๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน                                                   
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  ๔ 
แกนหลัก (๔ core)  จำนวน ๑ หน่วย                      
มีหน่วยความจำแบบ  Cache  Memory  ขนาด           
ไม่น้อยกว่า   ๘  MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz  หรอืดีกว่า                 
จำนวน  ๑  หน่วย                                                            
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง  หรอืดีกว่า  ดังนี ้                                                    
๑)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมหีน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า              
๒ GB หรือ       
 

- ๓๐,๐๐๐ - - - กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    ๒)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics  
Processing  Unit  ทีส่ามารถใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  หรือ                                                                           
๓)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๒  GB                                                                       
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  ๘ GB                                
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ ๒ TB หรือ         
ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย                                          
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย                                                             
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T             
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง                            
(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครภุัณฑป์ัจจุบันของ           
สำนักงบประมาณ) 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด ๔ ลิ้นชัก  (มอก.)                
มีหูลิ้นชัก  คุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  จำนวน  ๒  ตู ้
 

- ๑๕,๘๐๐ - - - กองคลัง 

รวม ๒๘๔,๕๐๐ ๑๑๑,๑๐๐ - - - - 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  ๒ บาน (มอก.) มีมือจับ

ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ ๓ ช้ิน คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม    จำนวน  ๑  ตู ้

๕,๕๐๐ - - - - สน.ปลดั 

 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์   จำนวน  ๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ  ปรมิาตรกระบอกสบู 
๓๑.๘ ซีซี  น้ำหนัก ๓.๙  กิโลกรัม   ความจุถัง
เชื้อเพลิง ๒๕๐ ซีซี ความจุน้ำมันหล่อลื่นโซ่                
๑๕๐ ซีซี  ขนาดโซ่  PMMC๓ ๓/๘”   

- ๑๑,๖๐๐ - - - สน.ปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล)                                              

ขนาด  ๖  ตัน  ๖  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ                       

ไม่ต่ำกว่า  ๖,๐๐๐  ซีซี  หรือกำลงัเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า  ๑๗๐  กิโลวตัต์                                                 

แบบบรรทุกน้ำ                                                          

๑)  จุน้ำไดไ้ม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐  ลิตร                              

๒)  น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก  ไม่ต่ำกว่า  

๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม                                                    

๓)  เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์                                

(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครภุัณฑป์ัจจุบันของ           

สำนักงบประมาณ) 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - สน.ปลดั 

รวม ๕,๕๐๐ ๑๑,๖๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐    
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า                

และวิทย ุ

เครื่องเล่น DVD ระบบเสียงสเตอรร์ิโอ                             

-อัตราไฟ  AC110V-240V, 50HZ-60HZ                          

-กำลังขับ 15W                                                        

-Analog Output : 2 ช่อง  ซ้ายขวา 2Vrms 

(>1000Ohm)                                                             

-Digital Output : 0.5 Vp-p                                           

-Video Output : 1 Vp-p (75Ohm)                                

-HDMI Output : 480P,576P,720P, 

1080I,1080P,1080P24                                                 

-Coaxial Cable                                                           

-สัญญาณระบบ : PAL/NTSC                                             

-รองรับ Hi-speed USB (2.0)                                       

จำนวน  ๓  เครื่อง             

๙,๐๐๐ - - - - กอง
การศึกษา 
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 แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จำนวน  
๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , 
Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x ๑,๒๐๐ 
dpi หรือ ๑,๒๐๐ x ๔,๘๐๐ dpi                            -มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๓๔ หนา้ต่อนาท ี
(ppm) หรือ ๑๕ ภาพต่อนาท ี(ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๗ หนา้ต่อนาท ี
(ppm) หรือ ๑๐ ภาพต่อนาท ี(ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
-มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  
๑,๒๐๐ x ๒,๔๐๐ dpi                                                                  
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
-สามารถถา่ยสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบนัของ                
สำนักงบประมาณ) 
 

๗,๙๐๐ - - - - กอง
การศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล                      
จำนวน  ๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไม่น้อยกวา่ ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้ 
๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีหนว่ยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน  หรือ 
๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
นอ้ยกว่า ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง                                              
-มีหน่วยความจำหลกั (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกวา่ ๘ GB  
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 
๑ TB หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 
 

๒๑,๐๐๐ - - - - กอง
การศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    -มีจอภาพที่รองรับความละเอียด 
ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด            
ไม่น้อยกว่า ๑๒ น้ิว 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตัง้ภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External)  จำนวน        
๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T            
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  ๒.๐                 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  ๓ ช่อง                                                   
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน                 
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑
b, g, n, ac)  และ Bluetooth 
(โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครภุัณฑป์ัจจุบันของ             
สำนักงบประมาณ) 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา           

และเผยแพร ่

คุณลักษณะ                                                                   

๑. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV หรือ 

(Android TV) ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๕  นิ้ว                   -

Smart TV หรือ Android TV ที่มีระบบปฏิบัติการ Version 

ไม่ต่ำกว่า  ๗.๐ หรือดีกว่า                                        -

ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ๕๕ นิ้ว หรือมากกว่า                                                                

-แสดงภาพดว้ยหลอดภาพแบบ LED Backlight หรือ DLED 

Backlight                                                    -ระดับ

ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกวา่ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พกิ

เซล (๔K)                                                        

-มี WIFI ในตัวและสามารถใช้งาน Internet ได้ และรองรับ 

ALL share cast หรือ Screen Mirroring                     

-มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง สญัญาณ                  

เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณทั้งภาพและเสียง                                 

-มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว                                  

-ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ชอ่งสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ 

เพลง ภาพยนตร์                                   

 

- ๓๐,๗๐๐ - - - กอง
การศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    -ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก.)                                       

-ผู้ขายตอ้งรับประกันเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๓ ป ีโดยมี

หนังสือแต่งตั้งหรือรับรอง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์และมี

ศูนย์บริการทั่วประเทศ                                             

-มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย                                              

-มีการรับประกันซ่อม/เปลี่ยนฟรีเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้งานตามปกติในปีที่  ๒ และ ๓                       -ผู้ขาย

จะต้องดำเนินการซ่อม/เปลี่ยน ให้สามารถใช้งานได้ปกติ

ภายใน ๓ วัน นั้น จากวันที่ได้รับแจ้งกรณีไม่สามารถ

ดำเนินการแล้วเสร็จผู้ขายต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน 

โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า                                                                        

๒. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  ประกอบด้วย                                                                 

๒.๑ จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND ขนาดความ

กว้างไม่น้อยกวา่ ๖๐ ซม. ประกอบด้วย                             

-ขายึดจานรับสัญญาณดาวเทียม                                       

-ขายึดหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB)                                       

-คอจานปรับแต่งระบบ (ยกมุมพร้อม นอต สกรูยึด) 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    ๒.๒ หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB)  ชนิด ๑ ขั้ว                   

-Input Frequency Range ไม่ต่ำกวา่  ๑๐.๗๐ - ๑๒.๗๕ 

GHz                                                                   

-output Frequency Range ไม่ต่ำกวา่ ๙.๕๐ - ๒๑.๕๐ 

GHz                                                                   

-รับสัญญาณจากดาวเทยีมยา่นความถี ่KU Band Thaicom 

๖ Frequency 12646 MHz – Sybol Rate : 

๓๐๐๐๐/Po/:ver                                                      

-รับสัญญาณระบบความคมชัดสูง High-Definition (DL TV 

HD)                                                                 

๓. เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD                               

๓.๑ มีช่องต่อ USB ๒.๐ สามารถรองรับไฟล์ภาพ JPEG , 

BMP , PNG  ไฟล์เสียง MP๓    ไฟล์วีดโีอ Ts , MPG , MP๔ 

, AVI , MKV , MOV  คุณสมบัติของเสียง  สัญญาณสเตอริโอ                                             

๓.๒ มีช่องต่อ HDMI  ๑  ช่องสัญญาณ                            

๓.๓ เมนูการตั้งค่ารองรับภาษาไทย                                   

๓.๔ มีรีโมทไร้สายสำหรับควบคุมหรือปรับแต่งข้อมูลพร้อม

แบตเตอรี่                                                        

๓.๕ มีสายและขั้วตอ่สัญญาณมอร์นิเตอร์แบบ HDMI 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    ๓.๖ มคีู่มือใช้งานภาษาไทย 

๓.๗ ผู้ขายต้องรับประกันสินค้าเปน็ระยะเวลา  ๓ ปี 

โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือรับรอง จากเจ้าของ

ผลิตภณัฑ์และมีศูนย์บริการทั่วประเทศ                          

๓.๘ ได้รบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)                     

๓.๙ รับสญัญาณจากดาวเทียมโดยย่านความถี่ Ku 

Band Thaicom ๖ Frequency 12646 MHz – 

Sybol Rate : ๓๐๐๐๐/Po/:ver ระบบความคมชัด

สูง High-Definition  DL TV HD  และสามารถ

รับชมรายการโทรทัศน์ช่อง  DLTV  จำนวน ๑๕ 

ช่อง และช่องสัญญาณทีวี  Digital  ของไทย  และ  

TV  digital  (ช่อง  ๓ , ๕ , ๗ , ๙ , ๑๑                       

และช่องอื่นๆ ได้) 

      

รวม ๓๗,๙๐๐ ๓๐,๗๐๐ - - - - 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ  ขนาด  ๖  ตัน  ๖ ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๖,๐๐๐ ซีซ ีหรือกำลัง

เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์                      

แบบอัดท้าย   จำนวน  ๑  คัน 

 

๒,๔๐๐,๐๐๐ - - - - สน.ปลดั 

รวม ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

303 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา              

และเผยแพร ่

กล้องวงจรปิด   จำนวน   ๒  ตัว พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเฝ้า

ระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามจุดเสี่ยง                ภายในตำบล                                                                    

Features                                                                      

-1/2.7”2Megapixel progressive scan CMOS                      

-H.264&MJPEG dual-stream encoding                                    

-25/30fps@1080P(1920x1080)                                         

-DWDR,Day/Night(ICR).3DNR.AWB.AGC.BLC                        

-Multile network monitoring:Web viwer.CMS(DSS/PSS) 

& DMSS                                                                

-3.6mm fixed lens (6 mm optional)                            

-Max.IR LEDs Lemgth 30 m                                             

-IP67.PoE                                                              

Technical Specifications                                            

Camera                                                                      

Image Sensor : 1/ 2.7” 2Megapixel progressive scan 

CMOS                                                                    

Effective Pixels : 1920(H) x 1080(V)                            

Scanning System : Progressive                                      

Elecronic Shutter Speed : Auto/Manual.1s~ 

1/100000s 

๑๐,๐๐๐ - - - - สน.ปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    Min.lllumination : 0.025Lux/F2.1(Color), OLux/F2.1(IR 

on)                                                                S/N 

Ratio : More than 50dB                                        

Video Output : N/A                                          

Camera Features                                                  

Max.IR LEDs Length : 30m                                        

Day/Night : Auto(ICR)/Color/B/W                              

Backlight Compensation : BLC/HLC/DWDR    White 

Balance : Auto/Manual                                    Gain 

Control : Auto/Manual                                    Noise 

Reduction : 3D                                          Rrivacy 

Masking : Up to 4 areas                                Lens                                                                    

Focal Length : 3.6mm(6mm optional)                         

Max Aperture : F2.1(F2.0)                                          

Focus Conture : Manual                                             

Angle of View : H:93° (63°)                                     

Lens Type : Fixed lens                                                 

Mount Type : Board-in Type 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    Video                                                             

Compression : H.264/H.264H/H.264B/MJPEG                 

Resolution : 1080P(1920x1080)/720P 

(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIR(352x288/352x24

0)                                                                        

Frame Rate  Main Stream : 1080P(1~ 25/30fps)                                                           

 Sub Stream  : D1(1~25/30fps)Bit 

Rate : H.264: 4kbps~ 8192bps                                        

Corridor Mode : Support                                           

Audio                                                                  

Comprssion  : N/A                                         

Interface : N/A                                                 

Network                                               Ethernet : 

RJ-45 (10/100Base-T)                                      Wi-Fi 

: N/A                                                             

Protocol : 

IPv4/IPv6.HTTP.HTTPS.TCP/IP.UPnP.ICMP.IGMP.RTSP.R

TP.SMTP.NTP.DHCP.DNS.PPPOE.DDNS.FTP.IP Filter.QoS                                                                                                     
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    Compatibility : ONVIF.CGI                                    

Max.User Access : 20 users                                    

Smart Phone : iPhone.iPad.Android.                         

Windows Phone                                                

Auxiliary Interface                                            

Memory Slot  N/A                                

RS485   N/A                              

Alarm   N/A                                                    

PlR Sensor Range            N/A                               

General                                                                  

Power Supply : DC12V.PoE (802.3af)                            

Power Consumption : <5.5W (IR on)                                          

Working Environment : -30°Cˇ~+Less than 

95% RH                                                                

Ingress Protection : IP67                                               

Vandal Resistance : N/A                                   

Dimensions  : Ø 70mmx165mm                       

Weight : 0.38Kg(with package 0.44 Kg) 
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รวม ๑๐,๐๐๐ - - - - - 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานอุตสาหกรรม                    

และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์   จำนวน ๑  เครื่อง                      

โดยมลีักษณะพื้นฐานหรือดีกว่า                                             

-ช่วงการวัด (สูงสุด) ๑๐๐ ม.                                                       

-ช่วงการวัด (ปกติ) ๐.๐๕-๘๐ ม.                                              

–ความแม่นยำการวัด (สภาวะปกติ) + - ๑.๕ มม.                   

-ความแม่นยำการวัด  (สภาวะไมป่กติ)  + - ๒.๕ มม.                      

-หน่วยวัดที่แสดงต่ำสุด ๐.๑ มม.                                                                                    

-การวัดระยะทางอ้อมหรือวัดหลบสิ่งกีดขวาง ช่วงมุม  

มุมก้มและมมุเงย   + - ๖๐ องศา                                                

-ช่วงการวัดมุมก้ม มุมเงย ๐ – ๓๖๐ องศา                                    

-ความแม่นยำการวัด (ปกติ) + - ๐.๒  องศา                            

-หน่วยการวัดที่แสดงต่ำสดุ  ๐.๑ องศา                                             

-ระบบการป้องกันฝุ่น IP54                                                                         

-แหล่งพลังงาน แบตลิเธียม 3.7 V มาพร้อม Adepter                       

๑๕,๐๐๐ - - - - กองช่าง 
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-การส่งผ่านข้อมลู Bluetooth4.0                                                         

-การส่งผ่านข้อมลู USB 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 แผนงานอุตสาหกรรม                    

และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน 

 

เครื่องตรวจสอบวิเคราะห์  (เครื่อง Core Drilling)                      

-เครื่องเจาะคอนกรีตแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า                              

-กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ W                                                     

-มีความเร็วรอบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๗๐๐ รอบ                

ต่อนาที                                                                                       

-สามารถเจาะไดต้ั้งแต่กระบอกขนาดไม่น้อยกว่า                  

๑ น้ิว – ๘ น้ิว                                                             

-สามารถเจาะไดล้ึกสดุไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ ม.ม. 

 

- ๒๒,๐๐๐ - - - กองช่าง 

รวม ๑๕,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - - - - 
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ส่วนที ่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

  
 ๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น   ส่วนหนึ่งมาจากการนำนวัตกรรม (Innovation) และ
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตาม 
และประเมินผล           ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานซึ่งมีหลักการสำคัญ  คือการติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน  อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดำเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 

กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  มีองค์ประกอบ 3 ส่วน  
๑. การวางแผน (Planning)  
๒. การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  
๓. การติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation)  

ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  สามารถดำเนินการได้ดงันี้ 
1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ  (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยตรวจสอบ

กระบวนการ 
ดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
กรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 

2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยออกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชน 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้

ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  มีผลสำเร็จมากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วย
วิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ 

1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กำกับตัวชี้วัด 

 
2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีและเพ่ิมเติมทั้งนี้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองและแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ 

 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
1)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  2 ประเภท คือ 
1.1)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
1.2)  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
2)  ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3)  ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมเกณฑ์

มาตรฐานและตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard 
Criteria) และ ตัวชี้วัด  (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)  ตัวชี้วัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

สัมฤทธิผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจำนวนโครงการ              
ทีแ่ล้วเสร็จกับจำนวนโครงการทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ 

ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย              
ทีพึ่งพอใจและไม่พอใจผลสะท้อนกลับ 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบติดตามและ 
ประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืน ๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่
แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการติดตามและ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้นระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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ระบบการจัดทำแผน  ระบบงบประมาณ     ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง    ระบบวัฒนธรรม 

 

 

 

ปัจจัยนาเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต   ผลลัพธ์ 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น  -การใช้ทรัพยากร  -ความสำเร็จของการ  -ความสำเร็จของการ 
-งบประมาณรายจ่าย  -การดำเนินการตามแผน ดำเนินการตามแผนใน  ดำเนินการตามแผนเมื่อ 
-บุคลากร   -การบริหารแผน  เชิงรูปธรรม  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
-ทรัพยากรอื่นๆ 

 

 

 ระบบติดตาม (Momitoring)    ระบบประเมินผล (Evaluation) 
-Input Monitoring    -ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
-Performance Monitoring    -การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม  
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 ๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 แบบรายงาน 
 
 
 

แบบประเมินผลแผนฯ  แบบติดตามแผน     แบบประเมินผลแผนฯ 
         (Input)         (Process)           (Output) 
 
 
 
 
แบบท่ี ๑    แบบท่ี ๒   แบบท่ี ๓    แบบท่ี ๔ 
การประเมินการจัดทำ  แบบติดตามและ  แบบประเมินการ   แบบประเมิน
ความ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ  ประเมินผลการ  ดำเนินงานตาม   พอใจต่อผล
การ 
องค์กรปกครองส่วน   ดำเนินงานขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่น   ดำเนินงานของ
องค์กร 
ท้องถิ่น    ปกครองส่วนท้องถิ่น     ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน 
           ภาพรวม 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.1.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออำนวยความสะดวกและ

ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    การศึกษา   เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  
ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ    ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output)  ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบ (Impact)                    ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม  แล้วเสร็จระยะกลางและยาวต้องใช้เวลาในการพัฒนาและดำเนินการโดยในอนาคตได้
วางแผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ  

ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
๑) พัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่การเติมโตอย่างมีคุณภาพและอย่างยั่งยืน 
๒) พัฒนาความเข้มแข็งภาคเกษตร 
๓) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๔.๑.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่าในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้นเป็นไป

ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยคำนึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่าการ
ดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในทางปฏิบัติได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นประจำเพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ดำเนินโครงการ/กิจกรรมว่าอยู่ในขั้นตอนใดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าใน
ขั้นตอนการนำแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 



 

 

315 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
----------------------------------------- 

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 12    5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
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(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ   5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  ๖๐ 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 

    3.4 วิสัยทัศน์  (๕) 

    3.5 กลยุทธ์  (๕) 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (๕) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (๕) 

    3.8 แผนงาน  (๕) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล

พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/

ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 

ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้าน

การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 

ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ

จำนวนประชากรและช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น  

การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 

การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ

พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ

ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ  

ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได ้

 (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการ

ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วม

คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 

ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ

แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ

การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 

เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นต้น 

(๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 

การส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา

อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่

ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได ้

 (๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 

ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี

มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ

ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  

ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength  

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓.ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้                                  

(๑) สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 

๔.๐ 

๖๐ 

(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(๒)สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือมโยง

หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

(๓)สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุม่จงัหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา

ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ

นโยบายรัฐบาล  

หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด

จุดมั่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง

ดังกล่าว 

(๕)  

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได ้

๓.๔ วิสัยทัศน์ (๔)วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ (๕)แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ

บรรลุวสิัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ

ดำเนินการให้บรรล ุ

วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ

ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ

สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  

มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จดุยืนทางยุทธศาสตร ์

(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้

บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจาก

ศักยภาพของพื้นที่จริงท่ีจะนำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(๕)  
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๓.๙ ความเช่ืองโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล

ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

 รวม ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได ้
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 

๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา ๑๐ 

๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ (๕) 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (๕) 

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 

๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  

มั่งคั่ง ยัง่ยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

(๕) 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนน

ที่ได ้

๑.การสรุปสถานการณ ์

การพัฒนา 

(๑) เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis) 

/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ

วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒.การประเมินผลการนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

(๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขตา่งๆ เพื่อนำมา 

ใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวดัจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ 

ก็คือผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่

ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไร จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการ

ได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้

(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน

เชิงปริมาณ (Quantitative)  

๑๐  

๓.การประเมินผลการนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

(๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา

เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่

ดำเนินการ 

ในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม

อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุณัฑ์  

การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร  สามารถ

ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรล ุ

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได ้

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่

ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับ

ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ดำเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

  

๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

(๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend หรือหลักการบรู

ณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

พื้นที่ติดกัน 

(๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  

ที่สอดคล้องกับการแกไ้ขปัญหาความยากจน  

หลักประชารัฐ  

๑๐  

๕.โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของ 

ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

(๑) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และดำเนินการ

เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป

เรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรใน

อนาคต 

๖๐ 

(๕) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์

สอดคล้องกับโครงการ 

(๒) มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  

โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ

เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ

เหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความชัดเจน

นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 

(๓) สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ี

ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ

จำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต

อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ

ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้

จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 

ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมาย

มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย

หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

๒๐ ปี 

(๔) โครงการสอดคล้องกับ (๔.๑) ความม่ันคง (๔.๒) 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๔.๓) การ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔.๔) การสร้าง

โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(๔.๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม (๔.๖) การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

(๕) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๕.๑) ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (๕.๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

(๕.๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕.๔) ยึด

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕.๕) ยึดหลักการ

นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อ

ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้

แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน

และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การ

พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ

สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ

เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 

(๖) โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 

Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ทำน้อยได้มาก เช่น (๖.๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า

โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๖.๒) เปลี่ยนจาก

การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม (๖.๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต

สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง

โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ

พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

(๗) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง

ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น  

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน

ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา

ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป

ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็น

ปัจจุบัน 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 

(๘) เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ

พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม

ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น

โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ

สอดคล้องกับเป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

(๙) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก

สำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๙.๑) 

ความประหยัด (Economy) (๙.๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๙.๓) ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (๙.๔) ความเหลื่อมล้ำ

ในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 

(๙.๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการ

ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ

งบประมาณ 

(๑๐) การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้

สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  

มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้

ในเชิงประจักษ์  

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด 

(KPI) และสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

(๑๑) มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน Key 

Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 

(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) 

ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การ

กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ

กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่

ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(๑๒) ผลที่ได้รบัเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ

ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น

จะต้องเทา่กับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑๒.๑)  

มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ

ดำเนินงานตามโครงการ (๑๒.๒) วัดและประเมินผล

ระดับของความสำเร็จได้ (๑๒.๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ

ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

และสามารถปฏิบัติได้ (๑๒.๔) เป็นเหตุเป็นผล

สอดคล้องกับความเป็นจริง (๑๒.๕) ส่งผลต่อการบ่ง

บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๖. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
๖.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 

& Norton  
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ระบบ 
การวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 

(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method 

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 

(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 

๖ .2 เชิงปริมาณ  (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

๖.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
๖.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
๖.5 ผลกระทบ (Impact) 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ที่  ๒๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐   เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ข้อ  ๒๙  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   ประกอบด้วย 

 
๑. นายศักดิ์   ชนางกลาง สมาชิกสภา อบต.เพ็กใหญ่ ม.๓                กรรมการ 
๒. นายประสาน  ภิรมกิจ  สมาชิกสภา อบต.เพ็กใหญ่ ม.๖                กรรมการ 
๓. นายสมาน  พรรณา  สมาชิกสภา อบต.เพ็กใหญ่ ม.๑๑                กรรมการ 
๔. นายนนท์  เถาเบา  ผู้แทนประชาคม ม.๘                 กรรมการ 
๕. นายยุทธ ์  วรรณวิจิต ผู้แทนประชาคม ม.๑๐                 กรรมการ 
๖. นายอัมพร  บุตรทุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยานาง       กรรมการ 
๗. นายประดิษฐ ์  ใจซื่อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์          กรรมการ 
๘. นางสาวอภิญญา น้อยจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         กรรมการ 
๙. จ่าเอกวีรยุทธ์  พูลติกุล  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.                  กรรมการ 
๑๐. นายขวัญชัย  แพงคำแหง ผู้ทรงคุณวุฒิ  ม.๑        กรรมการ 
๑๑. นายบุญตา  ผาลึกโลด ผู้ทรงคุณวุฒิ  ม.๙                  กรรมการ 

              เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   เมื่อวันที่  ๑๘  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงแต่งตั้งตาม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ที่  ๑๑๘/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๑   เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
ประกอบด้วย 
๑. นายอัมพร  บุตรทุมพันธ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยานาง ประธานคณะกรรมการ 
๒. จ่าเอกวีรยุทธ์   พูลติกุล  หัวหน้าสำนักปลัด  เลขานุการคณะกรรมการ 
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